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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  
mínimo, se chama a si mesmo asno..., coisa que hoje em dia 
constitui 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 ho-

mem de talento do imbecil. Coisa que, naturalmente, obede-

ce a um propósito.

Acabo de me lembrar, a propósito, de uma anedota espa-
nhola. Coisa de dois séculos e meio passados dizia-se em  
Espanha, quando os Franceses construíram o primeiro ma-
nicômio: «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, preten-
demos demonstrar que estamos em nosso perfeito juízo. «X 
endoideceu...; portanto nós temos o nosso juízo no seu lu-
gar». 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  

pesquisa. A invasão da pesquisa no campo do direito reveste-se de difi-

culdades 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 

perspectiva 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 

obrigatórias, as Oficinas de Pesquisa. Através da supervisão de um pro-

fessor pesquisador e a 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 Pesqui-

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

pequenos grupos, em que os alunos de 3º e 4º período, 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 jurídico num evento denominado Jornada Jurídica. 

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

de revelar discentes com perfil acadêmico e científico, alavanca a forma-

ção de pesquisadores de excelência em diferentes áreas e temas do direito  

sob a ótica interdisciplinar do conhecimento. A iniciação científica desti-

na-se aos alunos interessados na formação em pesquisa e é fomentado 

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, as práticas da pesquisa transformam sentidos, 

promovem tomadas de consciência e desencadeiam formações 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 ex-
plicação 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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HeurísticA de AncorAgem no processo decisório 
judiciAl

Autoras; Alessandra Cid; Vanessa Tourinho

Orientador: Leandro Molhano Ribeiro

1. Introdução

Este trabalho expõe, em primeiro lugar, o que são vieses cognitivos e como 
podem afetar o comportamento judicial. Em seguida, trata sobre o viés 
cognitivo da ancoragem, com apresentação dos resultados alcançados por 
pesquisas americanas e alemãs, e alguns dos seus principais problemas e 
desafios. Por fim, aborda – através de pesquisa dos professores Leandro 
Molhano Ribeiro (orientador deste trabalho) e Fernando Angelo Ribeiro – 
quais desafios podem ser encontrados para esse tipo de estudo no cenário 
brasileiro.

Na vigência do Programa de Bolsas de Iniciação Científica foram re-
alizadas as seguintes atividades: mapeamento e análise de estudos so-
bre heurística de ancoragem (pesquisas americanas e alemãs); e pesquisa 
empírica realizada pelos professores Leandro Molhano Ribeiro e Fernando 
Angelo Leal sobre heurística de ancoragem nos Juizados Especiais Cíveis, 
no Rio de Janeiro.

2. VIeses cognItIVos: que são e como podem afetar o 
comportamento judIcIal

Vieses cognitivos consistem em atalhos utilizados pelo cérebro para que 
indivíduos tomem decisões complexas relacionadas, em especial, à pro-
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babilidade ou a eventos incertos.1 Esses atalhos, também chamados de 
heurísticas, simplificam os problemas enfrentados por essas pessoas e são 
relevantes em situações às quais a tomada de decisão, sem a utilização 
de vieses, demandaria muito tempo ou, muitas vezes, não seria possível 
devido à capacidade limitada de processamento de informação do ser hu-
mano.2 Nesse sentido, embora seja um instrumento essencial para escolhas 
complexas do dia a dia, vieses cognitivos também expõem os indivíduos à 
prática de erros.3 

Experimentos empíricos indicam que vieses cognitivos são utilizados 
por seres humanos em diversas situações, inclusive no exercício do tra-
balho. No caso específico de juízes, levantamento anterior a este estudo 
mapeou 37 vieses cognitivos que poderiam ser reproduzidos por juízes nas 
decisões. Poderiam ser encontrados vieses como o de ancoragem, o de 
framing e o hindsight bias. 

Tendo em vista que juízes podem ser afetados por vieses cognitivos, 
torna-se necessário considerar como os casos judiciais são decididos. Essa 
análise se torna especialmente importante se a população absorver a ex-
pectativa de que as decisões não sejam afetadas por vieses cognitivos.4 
Em etapa anterior a essa pesquisa foram analisados cinco possíveis mu-
danças provocadas por vieses cognitivos, quais sejam: 

(i) o conteúdo das decisões judiciais poderia ser alterado de-
vido a um viés; 

(ii) o tempo de tomada de decisão poderia ser diminuído; 

(iii) algumas decisões poderiam ser mais previsíveis; 

(iv) mudança na taxa de reversão de decisões em segunda 
instância; e 

(v) o processo de tomada de decisão de um juiz para um caso 
judicial poderia ser semelhante ao de uma pessoa em seu 
dia a dia. 

Considerando que as pesquisas indicam que juízes podem ser afetados 
por vieses cognitivos e, dessa forma, terem suas decisões afetadas, há a ne-

1  TVERSKY, Amos; KAHNEMAN, Daniel. Judgment Under Uncertainty: Heuristics 
and Biases. In: WENDT, Dirk; VLEK, Charles. Utility, Probability, and Human Decision 
Making. Holanda: Reidel Publishing, 1975, p. 141.

2  GIGERENZER, Gerd et al. Rethinking Rationality. In: GIGERENZER, Gerd; SELTEN, 
Reinhard. Bounded Rationality: The Adaptive Toolbox. Cambridge: The MIT Press, 
2001, p. 12. 

3  TVERSKY, Amos; KAHNEMAN, Daniel, op. cit., p. 141.

4  GUTHRIE, Chris; RACHLINSKI, Jeffrey J.; WISTRICH, Andrew J. Inside the Judicial 
Mind. Cornell L. Rev., v. 86, p. 777, 2000. 
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cessidade de compreender, de forma precisa, como esses estudos são reali-
zados. Críticas a esses trabalhos e os desafios encontrados por pesquisadores 
podem afetar os resultados finais das pesquisas. Assim, os vieses cognitivos 
são fatores críticos para a compreensão do processo decisório judicial. 

3. HeurístIca de ancoragem: experImentos amerIcanos e 
alemães

Desde a década de 1990, o viés cognitivo da ancoragem no processo deci-
sório judicial é objeto de interesse por parte de pesquisadores americanos 
e europeus. Esses estudos partem do ponto de que em um cenário de 
completa ignorância sobre o que será decidido, o magistrado (ou o jurado) 
seria conduzido intuitivamente a utilizar como base (ou âncora) o que fora 
sugerido pelas partes para decidir a questão. Os estudos de pesquisadores 
americanos e alemães adiante demonstram com clareza o que se aborda.

3.1. experImentos amerIcanos 

De acordo com Shari Diamond, Mary Rose, Beth Murphy e John Meixner, 
uma maneira encontrada pelos pesquisadores americanos para investigar a 
existência do viés da ancoragem seria por meio da análise dos casos de dano 
moral e dano material (punitive damages and compensatory damages).  
O viés se tornaria evidente, especificamente, no primeiro caso em que o 
ordenamento jurídico americano não oferece nenhum padrão a ser segui-
do sobre o quantum indenizatório deve ser deferido.5

Esse cenário de completa ignorância escolhido pelos pesquisadores 
americanos também corresponde ao que acontece no Brasil, nos casos de 
dano moral, em que o magistrado não possui parâmetro institucional claro 
sobre qual compensação deverá deferir. O Código de Processo Civil (CPC) de  
1973 não explicitava a necessidade de o advogado dispor expressamente 
sobre valores a serem deferidos a título de danos moral e material, o que 
dificultou em muito as pesquisas na área, tendo em vista a opção de deixar 
o magistrado definir o quantum compensatório.

A mudança ocorreu com o advento do novo Código de Processo Civil 
(NCPC), de 2015, o qual dispõe no seu art. 292, inciso V, a obrigatoriedade 
de explicitação desse valor pela parte autora. A nova legislação amplia as 

5  DIAMOND, Shari Seidman et al. Damage Anchors on Real Juries. Journal of Em-
pirical Legal Studies, v. 8, n. S1, p. 148-178, dez. 2011.
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possibilidades de estudos de ancoragem no Brasil, os quais, certamente, 
enfrentarão algumas dificuldades.6 

Shari Diamond, Mary Rose, Beth Murphy e John Meixner identificam 
que a maior parte dos estudos sobre essa questão apresenta três proble-
mas estruturais, quais sejam: 

(i) esses estudos tendem a tratar, apenas, de um tipo de 
dano, seja o moral ou o material, sem considerar a influência 
que a existência dos dois tipos possa ter em um caso real;

(ii) esses estudos, na maior parte das vezes, são realizados 
por júris simulados, os quais carecem da imprevisibilidade 
dos acontecimentos e da pressão que os jurados possam 
sentir ao decidir um caso real; e

(iii) esses estudos, muitas das vezes, focam nas decisões to-
madas por jurados individualmente e não em um cenário de 
deliberação coletiva sobre o que será decidido.7

Tais limitações pretendem ser vencidas no artigo apresentado por 
Shari Diamond, Mary Rose, Beth Murphy e John Meixner, em que os resul-
tados podem ser observados na tabela I a seguir.

Tabela I

Fonte Shari Diamond, Mary Rose, Beth Murphy e John Meixner. 
Damage Anchors on Real Juries. Journal of Empirical Legal 
Studies, v. 8, n. S1, p. 148-178, dez. 2011.

Tipo de 
teste 

Análise de processos no estado do Arizona.

Descrição 
do teste

A pesquisa foi realizada no estado do Arizona, local onde 
a sugestão sobre quantum indenizatório pode ser feita 
pelas duas partes da lide, por meio da gravação da deli-
beração dos jurados em casos cíveis. Foram gravados 50 
casos, sendo que apenas 31 foram utilizados na pesquisa 
por conta da condenação do réu. Os autores, na análise das 
deliberações, compararam as reações dos jurados quanto 
à definição de valores indenizatórios, baseando-se nas evi-
dências do processo (danos materiais) e nas manifestações 
dos advogados das partes.

6  Lei n.º 13.105/2015 – Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da 
reconvenção e será: V – na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o 
valor pretendido; [...].

7  Lei n.º 13.105/2015 – Art. 292, inciso V.



Heurística de ancoragem no processo decisório judicial 19

Resultados No processo de estruturação da pesquisa, os autores do 
teste cunharam cinco hipóteses, quais sejam: 

Que os casos em que se tinha special damages and com-
pensatory damages seriam aqueles em se teria menos 
deliberação por parte dos jurados do que nos casos em 
que se tinha punitive damages. Os citados autores do teste 
constataram que essa hipótese era cabível quando o valor 
sugerido de quantum indenizatório era feito pelos réus e 
não pelos autores da ação (p. 19).

Que as sugestões de valores de dano trazidas pelos ad-
vogados dos autores da ação são mais fáceis de serem 
rejeitadas quando não há base forte de interação com as 
evidências do caso. Os autores do teste constataram que 
as sugestões de valor de dano sobre dor e sofrimento 
tiveram mais comentários negativos do que as baseadas 
em questões mais objetivas do processo (com alguma base 
fática a ser seguida). Além disso, eles também constataram 
que a rejeição ao valor trazida pelos autores da ação foi 
ainda maior no caso em que a sugestão do quantum não 
foi somente para dor e sofrimento, mas também quando 
outros pedidos de dano foram feitos (p. 20). Eles concluí-
ram que nenhum jurado acatou com totalidade a sugestão 
de quantum indenizatório sugerido pelo advogado dos 
autores da ação (p. 21).  

c) Que os jurados deveriam deferir em proporções menores 
o que os advogados dos autores da ação sugeriram para os 
casos de dano sobre dor e sofrimento. Os autores do teste 
não chegaram a resultados conclusivos em relação a essa 
hipótese (p. 22).

d) Que os jurados tenderiam a rejeitar mais os valores suge-
ridos em relação a danos baseados na dor e no sofrimento 
dos autores, à medida que esses valores se tornassem mais 
implausíveis. Essa hipótese não encontrou bases empíricas 
fortes diante dos casos analisados (p. 23-24).
e) Que os jurados tenderiam a aceitar mais facilmente os 
valores da defesa aos valores dos autores da ação.  
Os autores explicitam que os jurados tendem, sim, a aceitar 
mais os valores referentes aos danos totais dos réus que  
os valores dos autores, além de tenderem a não considerar 
os valores totais de dano dos réus como baixos e utilizarem 
essas sugestões como ponto de partida para a deliberação 
de qual valor de dano que deveria ser deferido aos casos.
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O ponto interessante desse estudo consiste no material de base uti-
lizado para desenvolvimento da pesquisa à manifestação de jurados em 
processos reais. Nesse sentido, foram levados em consideração os pos-
síveis efeitos que a imprevisibilidade dos acontecimentos e a pressão de 
decidir esses tipos de casos poderiam ter sobre o julgador e sobre a capa-
cidade de ser influenciado em relação aos valores sugeridos pelas partes. 
Importante ressaltar, no entanto, que em todos os 31 casos analisados, a 
decisão foi tomada de forma colegiada, com o consentimento dos jurados 
sobre a gravação. 

Quanto à decisão colegiada, há de se explicitar a possibilidade da exis-
tência de outros vieses cognitivos, como as cascatas e a pressão informa-
tiva,8 os quais não parecem influenciar diretamente a ancoragem, tendo 
em vista que esse viés pode ocorrer independentemente do surgimento 
de outros. 

Quanto à opção metodológica de informar aos jurados sobre o pro-
jeto, há de se observar possíveis efeitos negativos, como, por exemplo, a 
alteração do comportamento dos membros do júri analisado. Diante do co-
nhecimento da existência do projeto, os jurados poderiam adaptar, incons-
cientemente, algum comportamento tido como ideal para a função a qual 
estivessem investidos. 

Os pesquisadores se mostraram atentos a essa questão, não somente 
quando optaram por escolher aleatoriamente qual sessão seria gravada, 
mas quando garantiram que apenas eles teriam acesso ao conteúdo inte-
gral das manifestações do júri. No entanto, possível ameaça de alteração 
aos resultados da pesquisa não foi afastada. 

Isso se torna evidente quando se observa os possíveis efeitos negati-
vos da ancoragem sobre o processo judicial. Mollie W. Marti e Rosselle L. 
Wisslier em seu artigo explicitam esses efeitos para a sociedade9 e para a 
prática jurídica, quais sejam: 

(i) excessivo valor de quantum indenizatório deferido a título 
de dano moral e/ou dano material; 

(ii) variações de valores recebidos por vítimas que tiveram os 
mesmos tipos de casos; 

(iii) efeitos que essa insegurança pode gerar no modo de re-
solução de controvérsias anteriores a ida ao Poder Judiciário; 

8  SUNSTEIN, Cass; HASTIE, Reid. Garbage In, Garbage Out? Some Micro Sources 
of Macro Errors. Journal of Institutional Economics, p. 561, 2015.

9  MOLLIE, Marti W.; ROSELLE, Wisslier L. Be Careful What You Wish For: The Ef-
fect of Anchors on Personal Injury Damages Awards. Journal of Experimental Psy-
chology, v. 6,  n.º 2, p. 91-103, 2000.  
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(iv) decisões feitas na sociedade como um todo, tendo em 
vista a insegurança jurídica que essa divergência de valores 
deferidos pode gerar.10

Assim, ainda que exista a garantia de confidencialidade das manifesta-
ções e da aleatoriedade das gravações, ter um corpo de jurados que tende 
a fazer uso da âncora sugerida pelas partes pode indicar que esses efeitos 
negativos da ancoragem sejam plenamente aceitos pelo órgão jurisdicional 
em análise, o que não é positivo para o Direito, nem para a sociedade. 

Uma forma de superar essa possível problemática seria estabelecer 
um questionário sobre o grau de confiabilidade que os jurados têm quanto 
às suas decisões. As informações desse questionário, uma vez comparadas 
com os resultados alcançados pela pesquisa, teriam a capacidade de esta-
belecer qual padrão comportamental o corpo de jurados analisado consi-
dera ideal para a função exercida. 

Importante observar que Mollie W. Marti  e Rosselle L. Wisslier11 tam-
bém consideram que a confiança exerce influência significativa sobre a 
utilização ou não do valor âncora. Aduzem as autoras que quanto mais 
experiência o jurado tem nesses tipos de julgamentos, maior será a con-
fiabilidade dele às decisões, o que torna mais difícil a utilização do valor 
âncora sugerido. 

Como as causas para a existência da ancoragem são diversas, sendo 
a ausência de informação o padrão a ser seguido, a confiabilidade e a ex-
periência tornam-se mais fáceis a partir da análise dos efeitos. Essa é uma 
das informações trazidas pelo artigo citado de Mollie W. Marti e Rosselle L. 
Wisslier, as quais atestam que quando um valor é sugerido pelas partes, ele 
tem o potencial de gerar dois efeitos: o de assimilação e o de afastamento. 
O que definiria a prevalência de um sobre o outro é se o valor sugerido se 
afasta ou se aproxima da “latitude de aceitação” ou da “latitude de rejei-
ção” do jurado.12  

Os resultados dessa pesquisa podem ser observados na tabela II 
adiante. 

10 MOLLIE, Marti W.; ROSELLE, Wisslier L., op. cit., p. 91-103.

11  Ibid.

12  MOLLIE, Marti W.; ROSELLE, Wisslier L., op. cit., p. 91-103.
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Tabela II

Fonte Marti. W. Mollie e Wisslier  L. Rosselle. Be Careful What 
You Wish for: The Effect of Anchors on Personal Injury 
Damages Awards. Journal of Experimental Psychology,  
v. 6, n.º 2, p. 91-103, 2000.

Tipo de teste Experimento.
Descrição do 
teste

Experimento 1: foi distribuído um caso fictício para 
360 alunos de graduação, em que foram apresentados 
quatro valores sugeridos pelos advogados da vítima 
e três valores sugeridos pelos advogados do réu. A 
nenhum participante foi distribuída a mesma opção 
de valor do advogado da defesa e a mesma opção de 
valor do advogado de acusação. Além disso, todos 
os participantes receberam as mesmas informações 
sobre o caso e todos deveriam julgar apenas o dano 
moral (pain and suffering). 

Experimento 2: nesse experimento foram apresenta-
das quatro sugestões de valores pela defesa e quatro 
sugestões de valores pela acusação. Quinhentas 
pessoas participaram do estudo, sendo que cada 
participante recebeu o mesmo conjunto fático, mas 
com variações nos valores oferecidos para a defesa e 
para a acusação. Houve o aumento do valor máximo 
pedido pelos advogados da vítima, passando a cons-
tar valores de US$ 15 milhões e de US$ 25 milhões, e 
um valor mínimo para defesa de US$ 0. Os autores 
argumentam que ampliaram as faixas de valores para 
os dois lados, com o intuito de testar qual seria o 
limite adequado para produzir o efeito de rejeição nos 
jurados.
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Resultados Experimento 1: de acordo com as autoras do teste, 
a interação dos valores expostos pela defesa e pela 
acusação não afetou de forma significativa o quantum 
indenizatório deferido. As autoras do teste analisa-
ram qual seria o impacto das quantias sugeridas pela 
defesa e pela acusação sobre a quantia que os jurados 
consideraram como razoáveis para o caso analisado. 
Segundo elas, os valores sugeridos por essas duas 
partes exercem significativo efeito sobre os valores 
máximos e mínimos passíveis de serem deferidos.  
No entanto, a interação entre esses dois valores não 
afetou os valores máximo e mínimo, ainda que os 
valores sugeridos pela vítima tenham aumentado os li-
mites máximo e mínimo passíveis de serem deferidos, 
os valores sugeridos pela defesa tendiam a diminuir  
os valores máximo e mínimo possíveis para o caso.

Experimento 2: nesse experimento, tal como no ante-
rior, os valores oferecidos pela defesa e pela acusação 
exerceram significativo impacto sobre a compensação 
deferida pelos participantes. Além disso, o padrão de 
não ter uma interação forte o suficiente entre os dois 
valores apresentados, a ponto de afetar o valor da 
compensação, se manteve. Quanto ao impacto das 
sugestões das duas partes sobre o espectro de valo-
res considerado razoável para os jurados, as autoras 
do teste constataram que a sugestão feita pela vítima 
teve impacto sobre os valores mínimo e máximo a 
serem considerados pelos jurados. No entanto,  
os valores sugeridos pela defesa não tiveram o mes-
mo efeito nesse cenário. Esses valores somente exer-
ceram influência sobre o mínimo valor do espectro e 
não sobre o máximo.

Essa pesquisa, diferentemente da anterior, baseou seus resultados em 
experimentos utilizando casos fictícios apresentados a um grupo específi-
co de voluntários. Essa opção metodológica pode incorrer em problemas, 
quais sejam: carência da imprevisibilidade dos acontecimentos e da pressão 
que os jurados porventura tenham ao decidir um caso real e a análise da 
decisão do jurado de forma individual, sem que sejam considerados os im-
pactos que a deliberação coletiva possa ter sobre a decisão do indivíduo.13 

13  DIAMOND, Shari Seidman et al., op. cit., p. 148-178.
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No entanto, ainda que o estudo incorra em ausência de elementos 
reais de deliberação, a utilização de experimentos como escolha metodo-
lógica possibilita a investigação de outros fenômenos interessantes na se-
ara da heurística de ancoragem, tais como a possibilidade de alteração da 
latitude de aceitação e da latitude de rejeição dos jurados, e o impacto que 
os valores sugeridos pelos réus e pelos autores exercem sobre o espectro 
indenizatório possível definido pelo julgador.14

Tal como demonstrado na tabela II, o segundo experimento efetuado 
pelas autoras do teste, em que a faixa de valores sugeridos pelas partes 
implicava em quantum indenizatórios mais extremos, houve a constatação 
de que os valores sugeridos pelos autores do processo tiveram influência 
sobre todo o espectro de valores possíveis definido pelo julgador, enquan-
to os valores sugeridos pelos réus somente influenciaram o valor mínimo 
do espectro.15

Interessante observar que mesmo o valor de compensação igual a 
zero (US$ 0) sugerido pela defesa foi capaz de gerar um efeito âncora so-
bre os jurados, ainda que não sobre o quantum deferido em si, mas sim no 
espectro indenizatório aceitável. Esse valor, que poderia em um primeiro 
momento ser desconsiderado pelos jurados, tendo em vista que os fatos 
do caso já informam a existência de uma condenação a título de dano 
material, influenciou, ainda assim, o espectro indenizatório aceitável.16 Tais 
dados indicam novas possibilidades do estudo de ancoragem que podem 
ser exploradas por pesquisadores brasileiros. 

3.2. experImentos alemães

Na Alemanha, diferentemente do que ocorre nos Estados Unidos, os estu-
dos de ancoragem são realizados na seara criminal e não apenas na cível, 
ainda que partam da mesma premissa, qual seja: num cenário de completa 
ignorância/desconhecimento sobre o que será decidido, o magistrado ou 
o jurado seria conduzido intuitivamente a utilizar como base (ou âncora) o 
que fora sugerido pelas partes para decidir a questão. 

No entanto, quando se trata de julgamento de crimes, a existência da  
ancoragem pode gerar um cenário de insegurança jurídica grave, uma dis-
paridade nas sentenças criminais quando a matéria fática se configurar 
idêntica. Essa é a tese que Thomas Mussweiller e Birte Englich sustentam 
em seu artigo. Para os autores, a análise de heurística de ancoragem en-

14  MOLLIE, Marti W.; ROSELLE, Wisslier L., op. cit., p. 91-103. 

15  Ibid.

16  Ibid.
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contra amparo no processo criminal, especialmente, quando o magistrado 
não possui parâmetro institucional claro e predecessor ao momento do 
julgamento, o qual poderia ser utilizado como base para a tomada de de-
cisão. 

A tese, aparentemente, ambiciosa para ser testada no cenário brasi-
leiro, tendo em vista o princípio da legalidade e a sistemática própria de 
atuação do direito penal no Brasil, somente encontra possibilidade de ser 
aplicada por meio de experimentos em casos fictícios. Os próprios auto-
res reconhecem que no processo criminal a similaridade entre a senten-
ça sugerida pelo promotor e a sentença dada pelo juiz pode ser oriunda 
de outros fatores, tais como o tipo de crime cometido, sua gravidade ou 
se o caso em questão tem um criminoso reincidente.17 Todas essas nuan-
ças existentes no processo criminal dificultam a testagem da hipótese em 
verdadeiros processos criminais, tendo em vista que não se saberia se a 
similaridade das sentenças seria oriunda desses fatores ou da própria an-
coragem. 

No entanto, a opção metodológica pelo experimento, ainda que seja 
a única viável, desconsidera outras pressões, influências e nuanças que po-
dem existir quando o magistrado julga um caso real, o que, de certa forma, 
prejudica o efeito prático do estudo. Os autores, ao final do primeiro expe-
rimento, reconhecem esse ponto e consideram que os resultados atingidos 
são somente evidências de que a pena sugerida pelo promotor é usada 
como âncora pelos magistrados.18

Os resultados alcançados pelos autores podem ser vistos na tabela 
III adiante. 

17  ENGLICH, Birte; MUSSWEILLER, Thomas. Sentencing Under Uncertainty: An-
choring Effects in the Courtroom. Journal of Applied Social Psychology, v. 31, n.º 7, 
p. 1.535-1.551, 2001.

18  Ibid.
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Tabela III

Fonte Birte Englich,e Thomas Mussweiller. Sentencing Under Un-
certainty: Anchoring Effects in the Courtroom. Journal of 
Applied Social Psychology, v. 31, n.º 7, p. 1.535-1551, 2001.

Tipo de 
teste 

Experimento.

Descrição 
do teste

A pesquisa foi dividida em três experimentos. No primeiro, 
o objetivo era identificar se os magistrados em atuação de 
casos na seara criminal são influenciados pela sugestão de 
sentença oferecida pela parte ou pelos procuradores. Nesse 
experimento, 19 juízes alemães foram divididos em dois gru-
pos, os quais mantiveram contato com o mesmo caso, mas 
com sugestões diferentes de tempo de sentença oferecidas 
pelo procurador. Os autores do teste dividiram os magistra-
dos em dois grupos. No primeiro, o tempo de sentença suge-
rido pelo procurador para o caso hipotético de estupro era 
de dois meses, enquanto para o segundo era de 34 meses.
No segundo experimento, os pesquisadores tinham a hi-
pótese de que os juízes são influenciados pelos valores de 
âncora oferecidos pelo procurador, ainda que essa informa-
ção não seja tão relevante para o julgamento crítico da ação 
penal. Para testar tal hipótese, os autores dividiram o grupo 
de participantes pela metade e, para determinado grupo, 
eles requisitaram que fosse feita a análise do tempo de pena 
sugerido, não tendo sido informado que esse tempo foi 
proposto por um estudante de computação no primeiro ano 
de faculdade. Quarenta e quatro estudantes de direito (32 
homens e 12 mulheres) participaram dessa parte do estudo. 
O grupo foi dividido em dois e a cada participante foi apre-
sentada uma proposta de sentença diferente. O tempo de 
sentença mínimo foi alterado nesse experimento, tendo em 
vista que alguns dos participantes consideraram o tempo de 
dois meses muito baixo. 
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Assim, os autores sugeriram como tempo mínimo de pena 
o período de 12 meses. Cada grupo recebeu um questio-
nário com o tempo de pena sugerido pelo advogado da 
parte (o qual se manteve constante nos dois grupos) e o 
tempo sugerido pelo procurador, o qual era diferente para 
os dois grupos (um apresentava o mínimo, enquanto o outro 
o máximo). Para averiguar a relevância do tempo de pena 
sugerido pelo estudante de computação, uma das pergun-
tas do questionário oferecido pedia para os participantes 
avaliarem se a demanda era válida como um indicador para 
o juiz determinar a sentença ou não. No grupo que recebeu 
o tempo de pena proposto pelo estudante de computação, 
o tempo de prisão era de 12 meses, enquanto para o procu-
rador era de 34 meses. No questionário foi perguntado para 
os participantes de cada grupo se o tempo sugerido era 
relevante ou não para ser utilizado pelo magistrado. 
Na terceira hipótese, os autores averiguaram se os efeitos de 
ancoragem encontrados nos dois primeiros estudos encon-
travam amparo em caso de juízes mais experientes. O grupo 
que participou desse experimento foi diferente dos dois 
primeiros, tendo cerca de 15 anos de experiência na feitura de 
decisões judiciais. Participaram do experimento 16 juízes (12 
homens e 4 mulheres), todos pertencentes de uma corte re-
gional superior da Alemanha. Esses juízes foram distribuídos 
em dois grupos, aos quais foram entregues o mesmo caso, 
porém com tempos de pena diferentes.

Resultados Experimento 1: para o primeiro grupo de juízes em que foi 
distribuída uma sugestão de sentença de dois meses, o tem-
po de pena decidido foi menor do que no segundo grupo, 
em que os juízes receberam uma sugestão de pena de 34 
meses. Por conta dessa diferenciação de tempo de senten-
ça dada pelos juízes, os autores concluíram que os juízes 
foram altamente influenciados pela sugestão de sentença 
feita pelo procurador, tendo em vista que a diferenciação da 
sentença final dada pelos juízes foi de 10 meses. 
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Experimento 2: os resultados indicaram que os estudantes 
de direito tendiam a oferecer tempo de pena maior quando 
o tempo indicado era de 34 meses, do que quando o tempo 
sugerido era de 12 meses, assim como no experimento 1, no 
caso dos juízes. Quanto à relevância da proposição do tem-
po de pena, a maior parte dos participantes não considerou 
os tempos sugerido como relevantes.

Os resultados para esse segundo estudo indicam que os 
juízes baseiam sua sentença a partir dos valores oferecidos 
pela parte demandada, ainda que eles reconheçam que esse 
valor oferecido não tenha relevância. Em outras palavras, no 
experimento em questão, ainda que os estudantes de direito 
considerassem o tempo oferecido pelo estudante de com-
putação como irrelevante para a definição do tempo de  
pena a ser dado pelo juiz, o tempo de pena decidido se 
amparou nele mesmo. Assim, para os autores, esses dados 
comprovam a hipótese referida, que âncoras irrelevantes 
podem produzir efeitos em um cenário de muita informação. 

Os autores passam a procurar justificativas de efeito sobre 
o processo decisório. Eles partem do ponto de que alguns 
indivíduos argumentam que juízes experientes são menos 
suscetíveis de serem influenciados por uma “salient anchor”.  
Essa é, inclusive, a posição da literatura tradicional de heu-
rística no processo decisório, a qual prevê que os efeitos de 
ancoragem são mais presentes em situações em que o julga-
dor tem pouco conhecimento sobre a questão. Nesse sen-
tido, porque os juízes mais experientes teriam mais conhe-
cimento e menos incerteza quanto a própria decisão, eles 
seriam menos suscetíveis ao viés oferecido pela ancoragem. 
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Experimento 3: a terceira hipótese dos autores é averiguar 
se os efeitos de ancoragem nos dois primeiros estudos en-
contram amparo no caso de juízes mais experientes.  
O grupo que participou desse experimento foi diferente dos 
dois primeiros, sendo um grupo de magistrados com cerca 
de 15 anos de experiência na feitura de decisões judiciais. 
Participaram do experimento 16 juízes (12 homens e 4 mu-
lheres), todos componentes de uma corte regional superior 
da Alemanha. Esses juízes foram distribuídos em dois gru-
pos, foi atribuída a mesma função e entregue o mesmo caso, 
só que com demandas de tempo de pena diferentes. Foram 
utilizados o mesmo material e questionário do Experimento 
2 e houve a solicitação para que todos os juízes analisassem 
a demanda judicial realizada por um estudante de compu-
tação do primeiro ano de faculdade (sendo que ele estava 
como procurador do caso). Ocorre que, para um grupo, essa 
demanda era de 34 meses e, para outro grupo, a demanda 
era de 12 meses. Aos participantes foi enviado o conjunto 
de materiais do caso, o questionário e a instrução de que 
a decisão do tempo de pena deveria ser formada antes de 
observar o tempo sugerido. De acordo com os autores, o 
resultado foi similar aos estudos anteriores em relação ao 
tempo de pena sentenciado. Os juízes com a sugestão de 34 
meses se inclinavam a sentenciar o indivíduo a um período 
maior do que os juízes que entraram em contato com a su-
gestão de 12 meses. A comparação desses resultados com o 
estudo anterior não somente demonstra que os juízes mais 
experientes tendem a oferecer tempo de pena maior nos 
dois casos de demanda citados, como também a variável 
experiência não altera tanto o cenário como se esperava, 
a relevância da demanda oferecida pelo “procurador” para 
maior parte dos juízes (tempo de sentença sugerido) era 
entendida como irrelevante. Os resultados quanto à anco-
ragem nesses casos não se diferenciam dos dois estudos 
anteriores. A diferença reside quanto à certeza das suas 
decisões, já que os magistrados mais experientes tendem a 
ter mais certeza quanto às suas decisões.

Cabe ressaltar que, assim como os autores do artigo anteriormente 
citado, a pesquisa explorou o impacto que a experiência pode ter sobre 
a influência da ancoragem. No experimento 3 supracitado, foi constatado 
que os magistrados, ainda que considerem a sugestão do procurador irre-
levante, são influenciados pela ancoragem. 
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A opção metodológica de analisar conjuntamente os efeitos da  
experiência e da confiabilidade representam, justamente, as análises que 
carecem o primeiro estudo citado no presente trabalho. No entanto, no 
caso do estudo de ancoragem no âmbito do direito penal, é necessário 
ressaltar que os resultados alcançados não necessariamente representam 
a existência da ancoragem e a irrelevância da experiência no momento de 
decisão. Sensato que sejam considerados também os possíveis efeitos que 
o papel institucional dos procuradores e dos próprios juízes possam exer-
cer sobre o magistrado, seja por conta da confiabilidade ou a presunção 
de que o tempo oferecido pelo procurador encontra amparo no material 
fático probatório do caso, seja por conta da neutralidade e imparcialidade 
esperadas da sua posição, o que dificulta a admissão de que as penas su-
geridas tiveram alguma relevância sobre o processo decisório. 

3.3. HeurístIca de ancoragem nos juIzados especIaIs do 
rIo de janeIro 

Até o momento foram apresentados três estudos de ancoragem, os quais 
demonstram novas oportunidades de análise nessa seara e desafios para a 
pesquisa de ancoragem no Brasil. Apresenta-se, neste momento, pesquisa 
realizada por Fernando Leal e Leandro Molhano nos Juizados Especiais 
Cíveis no Rio de Janeiro, a qual contou com a participação de alunos da 
graduação de direito da Fundação Getulio Vargas (FGV). 

A pesquisa foi dividida em duas fases. Em ambas havia a análise de 
processos que envolviam o pedido de dano moral no I Juizado Especial 
Cível e no II Juizado Especial Cível da Regional da Barra da Tijuca, entre os 
anos 2004 e 2015.19

Na primeira fase, os autores não tiveram acesso ao valor pedido pelas 
partes, o que fragilizou a análise de ancoragem, tendo em vista que a única 
possibilidade de correlação era entre o valor da causa e o pedido deferido 
pelo juiz. 

Como descrito no art. 292 do CPC/2015, nos casos de dano moral, o 
valor da causa tanto pode ser o pretendido, quanto o valor somado com 
os outros pedidos feitos na ação, assim, esse valor não representa, neces-
sariamente, o que fora pedido pela parte a título de dano moral.20

19  LEAL, Fernando Angelo; RIBEIRO, Leandro Molhano. O direito é sempre relevan-
te? Heurística de ancoragem e fixação de valores indenizatórios em pedidos de dano 
moral e em Juizados Especiais do Rio de Janeiro. Direitos Fundamentais & Justiça. 
Belo Horizonte, a. 10, n. 35, p. 253-284, jul./dez. 2016.

20 LEAL, Fernando Angelo; RIBEIRO, Leandro Molhano, op. cit., p. 253-284.
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Na segunda fase, ainda em realização, os alunos da Escola de Direito 
da FGV participaram da análise mais profunda da base de dados disponi-
bilizada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), com 
a identificação do tipo de situação fática discutida nos processos, do valor 
de dano moral e do valor de dano material (quando solicitado) e do gênero 
das partes e dos seus advogados. As conclusões dessa análise auxiliaram 
na produção da terceira fase do estudo, em que foi um realizado um ex-
perimento com alunos de direito sobre alguns dos casos analisados para 
identificar a existência da heurística de ancoragem.

Os resultados da pesquisa podem ser observados na tabela IV adiante. 

Tabela IV

Fonte Fernando Angelo Leal e Leandro Molhano Ribeiro. O direito 
é sempre relevante? Heurística de ancoragem e fixação de 
valores indenizatórios em pedidos de dano moral em Jui-
zados Especiais do Rio de Janeiro. Direitos Fundamentais 
& Justiça. Belo Horizonte, a. 10, n.º 35, p. 253-284, jul./dez. 
2016.

Tipo de 
teste

Análise de processos do I Juizado Especial Cível e do II Jui-
zado Especial Cível da comarca da Barra da Tijuca – RJ. 

Descrição 
do teste

De acordo com os autores, cerca de 30.620 processos do 
I Juizado Especial Cível e do II Juizado Especial Cível da 
comarca da Barra da Tijuca estavam na base de dados 
fornecida pelo TJRJ, no entanto, essa base não possibilitava 
o acesso às discussões do caso, nem o valor pedido pela 
parte a título de dano moral. Por conta dessa limitação, os 
autores optaram por realizar a análise de heurística a partir 
do valor da causa que constava na base de dados. Dos 
30 mil casos disponíveis na base de dados, somente 1.102 
foram efetivamente utilizados na pesquisa. Isso ocorreu 
porque os autores optaram somente pelos casos em que o 
dano moral havia sido deferido para possibilitar a análise de 
existência da ancoragem e porque alguns casos apresenta-
vam problemas de registro. 

Para os autores, seria possível comprovar a ancoragem se 
houvesse uma forte correlação entre os valores sugeridos 
pelas partes e os valores deferidos pelos juízes. 
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Resultados Os autores concluem que, ao analisar o valor da causa e 
o valor deferido pelo juiz, em aproximadamente 25% dos 
processos, a parte recebe 15% do que pediu para o juiz. Em 
50% dos casos, o quantum deferido é de 25% do pedido re-
alizado pela parte. No entanto, os autores perceberam que, 
em 90% dos processos, o valor deferido representa cerca 
de 72% do sugerido, o que indica que em 10% dos casos 
essa correlação ultrapassa os 70%. Tais resultados levaram 
à conclusão de que não havia influência da heurística de 
ancoragem nos casos analisados. Contudo, foi possível en-
contrar algum grau de correlação entre os valores pedidos 
e os deferidos pelos juízes. Os autores indicaram que nos 
casos em que os valores sugeridos ficavam abaixo do teto 
permitido para a propositura de demandas, sem a necessi-
dade de um advogado, foi encontrada uma correlação entre 
os dois valores de 0,26%. Por outro lado, nos casos em que 
os valores pedidos ficavam acima do teto, a correlação era 
menor, de 0,18%. Outra correlação explorada pelos autores 
foi a proporcionalidade, a relação entre o valor da causa e 
a proporção de condenação. O primeiro dado importante 
encontrado pelos autores é que a maior parte das ações 
é abaixo do teto legal de 20 salários mínimos. O segundo 
dado é que a análise de proporcionalidade indica valores 
menores quanto a esses valores. Por fim, os autores explora-
ram a possibilidade de correlação do teto legal e de pedidos 
com valores redondos, com a possibilidade de condenação. 
Nessa análise, os autores encontraram a probabilidade de 
maior deferimento por parte dos magistrados quando as 
partes não fazem uso de valores redondos, o que indica a 
busca da precisão da quantificação do dano sofrido. 

É possível observar que a impossibilidade de acesso aos valores dos 
pedidos de dano moral parece não atuar como um impedimento da verifi-
cação de existência da heurística de ancoragem. Os autores optaram por 
ressaltar outras correlações existentes entre o valor da causa sugerido e o 
deferido pelos magistrados. Um bom exemplo disso é a correlação entre 
o valor deferido e o teto legal para a propositura de demandas. De acordo 
com os autores, nos casos em que o valor pedido é maior do que o valor 
do teto, a correlação existente é menor do que quando os pedidos chegam  
ao teto legal. Uma das causas apontadas para tal seria a blindagem do 
efeito de ancoragem pela baixa ocorrência desses casos, os quais chama-
riam a atenção dos magistrados.21

21  LEAL, Fernando Angelo; RIBEIRO, Leandro Molhano, op. cit., p. 253-284.
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Essas outras correlações, ainda que interessantes para o estudo de 
ancoragem, carecem de precisão por conta da não avaliação dos fatos do 
caso, por exemplo, se há alguma similaridade nos casos em que o valor 
da causa está abaixo do teto legal ou quando esse valor está acima. A 
ausência dessas informações, além dos dados do pedido de dano moral, 
transforma os resultados encontrados em simples indícios de ocorrência 
dos efeitos de ancoragem. Ter acesso aos fatos dos processos é importan-
te para analisar em que medida a experiência do magistrado pode servir 
como uma blindagem à heurística de ancoragem, tal como analisado por 
Birte Englich e Thomas Mussweiller.  

4. consIderações fInaIs 

Foram abordadas, neste trabalho, pesquisas dos Estados Unidos, da Ale-
manha e do Brasil sobre heurística de ancoragem, com o intuito de explici-
tar algumas das dificuldades e dos desafios da análise desse viés cognitivo, 
quais sejam: 

a. A impossibilidade ou opção metodológica de utilizar da-
dos de julgamentos reais. No caso da pesquisa brasileira 
apresentada, a base de dados fornecida pelo TJRJ, na 
primeira fase da pesquisa, não apresentava o valor do 
pedido de dano moral, nem os fatos dos casos analisa-
dos.

b. A dificuldade de mapear as possíveis blindagens da heu-
rística de ancoragem em um processo judicial, tais como 
a experiência e seu corolário, que seriam a confiabilidade 
das decisões e o papel institucional do magistrado e da 
parte autora.

c. Outra dificuldade seria identificar, na análise de casos 
reais, a latitude de aceitação e a latitude de rejeição  
do julgador, e se os limites dessas latitudes, a depender 
do valor sugerido pelas partes, podem ser alterados. 
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súmulA vinculAnte vinculA? 
estudo dA eficiênciA dA súmulA vinculAnte n.º 24

Autores: Alexandre Blois;  

Daniel Pereira; Lucca Nascimento. 

Orientador: Thiago Bottino.

1. Introdução

A presente pesquisa tem o objetivo de analisar o instituto da Súmula Vin-
culante n.º 24, que foi editada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em 
2009. O trabalho está dividido em duas partes. A primeira se refere ao 
instituto em si, suas origens e sua introdução no ordenamento jurídico bra-
sileiro. A segunda parte dispõe sobre a aplicação da Súmula Vinculante n.º 
24 pelo Poder Judiciário brasileiro.

A Emenda Constitucional n.º 45, conhecida como a emenda da  
“Reforma do Judiciário” introduziu no ordenamento jurídico brasileiro o 
instituto da súmula vinculante. A instituição de tal instrumento visava ga-
rantir maior celeridade nas decisões judiciais e, certamente, a tão almejada 
segurança jurídica. 

Através das súmulas vinculantes, os tribunais, o Ministério Público e a 
própria administração pública passariam a tomar suas decisões por meio 
de enunciado que já possuísse a definição do Poder Judiciário sobre de-
terminado tema.

A Constituição Federal de 1988 dispõe em seu artigo 103-A que o Su-
premo Tribunal Federal (STF), por decisão de dois terços de seus membros,  
aprovará texto de súmula vinculante. Deve-se pontuar ainda que existe 
no nosso ordenamento jurídico brasileiro a Lei n.º 11.417/2006. Tal diploma 
legal, em seu art. 3.º, disponibiliza o rol de legitimados para a proposição 
do instituto da súmula vinculante.
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Inúmeras críticas foram feitas, porém, à instituição desse instrumento. 
Afinal, ao estabelecer um enunciado que fosse mandatório para o todo o 
Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal estaria retirando a liberda-
de de decisão de vários magistrados. Os juízes estariam limitados e não 
poderiam, dessa forma, exercer suas funções com autonomia e liberdade.

Outro importante ponto arguido pelos críticos desse instituto é refe-
rente ao excesso de poder do STF. Isso porque, ao editar tais mandamen-
tos, a Corte teria muitos poderes e estaria, de certa forma, usurpando a 
competência do Poder Legislativo de editar normas. As súmulas vincu-
lantes, a partir dessa perspectiva, violariam o princípio constitucional da 
separação de poderes.

Entretanto, esse não foi o ponto de vista vencedor e as súmulas vincu-
lantes passaram a integrar o ordenamento jurídico brasileiro, com o propó-
sito de promover celeridade e também segurança jurídica. Assim, durante 
o desenvolvimento de toda a presente pesquisa buscou-se compreender o  
instituto e também verificar se, de fato, ele cumpre com seus objetivos 
originalmente preestabelecidos.

2. súmula VInculante n.º 24

Depois de inúmeras pesquisas sobre o instituto da súmula vinculante, suas 
origens e diversas peculiaridades, o presente estudo se voltou para a apli-
cação prática desse instrumento que, em tese, deveria garantir segurança 
jurídica. Para isso, escolheu-se a Súmula Vinculante n.º 24. E essa escolha 
se deve porque esse enunciado era o único do Supremo Tribunal Federal 
que versava sobre direito penal material.1 Importante pontuar que súmulas 
vinculantes, em matéria penal, são extremamente complicadas para um 
Estado democrático de direito, pois, como se sabe, o direito penal é o ramo 
da ciência jurídica em que a intervenção estatal se mostra mais violenta e 
pode cercear aquilo que o cidadão possui de mais importante: a liberdade. 
A criação de um instrumento que “automatize” a aplicação do direito penal 
é algo que deve ser muito bem estruturado pelo Poder Judiciário, porque 
a aplicação de determinado dispositivo legal pode fazer com que ocorram 
situações irracionais e incoerentes, tais como a condenação de um indiví-
duo pela prática de crime que outra corte consideraria como atípica.

A Súmula Vinculante n.º 24 versa justamente sobre uma dessas gran-
des controvérsias entre tribunais. A discussão tratava sobre a possibilidade  

1  Súmula Vinculante n.º 24: “Não se tipifica crime material contra a ordem tributá-
ria, previsto no art. 1.º, incisos I a IV, da Lei n.º 8.137/90, antes do lançamento definitivo 
do tributo”.
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de um indivíduo ser processado criminalmente antes que o Fisco (a Recei-
ta Federal) definisse de forma precisa e definitiva, quanto havia sido sone-
gado pelo indivíduo. A grande essência do enunciado vinculante está em 
um processo administrativo anterior ao processo criminal, para que assim 
se possa ter a materialidade delitiva do crime de sonegação fiscal.

Antes da edição do enunciado, o Supremo Tribunal Federal discutiu 
qual seria a relação entre as instâncias administrativa e judicial para confe-
rir a materialidade do crime de sonegação fiscal e dos outros crimes contra 
a ordem econômica, de maneira geral. Depois de inúmeras discussões, o 
enunciado vinculante foi firmado na decisão do habeas corpus n.º 81.611.

Dois grandes argumentos foram levantados pela defesa do paciente 
nesse caso. O primeiro deles foi que o crime contra a ordem tributária 
não deveria ser enquadrado na categoria de crime de mera conduta. De-
veria, na realidade, ser classificado como crime de dano. De acordo com 
essa perspectiva somente haveria a efetiva consumação do referido delito 
quando houvesse o lançamento definitivo do tributo devido pelo contri-
buinte.

O segundo grande ponto arguido pelo contribuinte foi o de que so-
mente após a finalização do processo administrativo na Receita Federal é 
que se pode ter a materialidade delitiva e ele poderá extinguir a punibilida-
de pelo pagamento do tributo devido. Caso o processo penal tivesse início 
antes do fim do processo administrativo, o contribuinte sairia prejudicado. 
Isso porque não poderia exercer a extinção da punibilidade pelo pagamento  
do tributo.

O que aconteceria caso o contribuinte decidisse discutir o montante 
do tributo em processo administrativo e, ao mesmo tempo, o Ministério Pú-
blico propusesse ação penal contra ele? O que aconteceria se a decisão 
administrativa inocentasse o contribuinte? O Poder Judiciário ainda poderia 
condená-lo? Evidente que o surgimento de todas essas indagações somente 
reflete insegurança jurídica. Para combater essa espécie de situação é que a 
Súmula Vinculante n.º 24 foi editada. 

3. aplIcação da súmula VInculante n.º 24 pelo poder 
judIcIárIo brasIleIro

Conforme demonstrado supra, a edição da Súmula Vinculante n.º 24 ocor-
reu para acabar com a insegurança jurídica dos contribuintes. Após a re-
alização da pesquisa, porém, chegou-se à conclusão de que não é bem 
assim. Este tópico demonstrará a metodologia da pesquisa e explicitará 
alguns pontos pertinentes para análise.
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Em um primeiro momento foram delimitados os tribunais que seriam 
“alvos” da pesquisa, quais sejam: a) TRF-1, TRF-2, TRF-3, TRF-4 e TRF-5; b) 
Superior Tribunal de Justiça; e c) Supremo Tribunal Federal.

Posteriormente foram escolhidas diversas expressões de busca que 
seriam inseridas nos campos de pesquisa jurisprudencial de cada tribunal. 
As expressões de busca utilizadas foram: “súmula vinculante nº 24”, “sú-
mula vinculante n. 24”, “súmula vinculante 24”, “súmula nº 24”, “súmula n. 
24”, “súmula 24”, “SV 24”, “verbete vinculante nº 24”, “verbete vinculante 
n. 24” e “verbete vinculante 24”.

Estabeleceu-se ainda um recorte temporal para a realização da pes-
quisa. Como termo inicial usou-se o ano de 2010, meses após a edição do 
enunciado vinculante. O termo final foi o ano de 2016.

Após o estabelecimento de um recorte temporal foram iniciados os 
trabalhos e as análises de processo por processo, por meio de uma filtra-
gem dos processos que, de fato, eram pertinentes para o objeto de estudo 
da pesquisa.

Os processos encontrados foram separados em diversas categorias, 
de acordo com suas características. Importante pontuar que todas as pla-
nilhas preenchidas no Excel possuíam dropdown, maneira encontrada para 
eliminar possíveis erros de digitação e assegurar que todos os processos 
estivessem, de fato, inseridos em alguma das categorias criadas durante a 
realização da pesquisa.

Diversos campos foram criados para maior aproveitamento na coleta 
de dados. Esses campos foram: “Número do processo”; “Categoria”; “Des-
crição”; “Autor”; “Classe Processual”; “Ano de Julgamento”; “Tribunal”; e 
“Estado”. A partir do preenchimento desses campos foi possível extrair 
os dados que deram ensejo às conclusões obtidas com a realização da 
pesquisa.

Após o preenchimento de cada campo dos processos encontrados, a 
equipe cruzou diversas informações e produziu uma série de dados. De-
pois de inserir as palavras de busca nos campos de pesquisa jurispruden-
cial de todos os tribunais, a equipe encontrou um universo de 2.025 casos. 
Entretanto, somente 1.026 eram relevantes para a construção da pesquisa. 

Para se chegar aos objetivos propostos, os processos encontrados 
foram divididos em várias categorias, entre as quais:

1A. Juiz de primeiro grau não aplicou a SV-24. Defesa faz re-
curso ao tribunal. Tribunal aplica a SV-24 para impedir que o 
indivíduo seja processado criminalmente.
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1B. Juiz de primeiro grau não aplicou a SV-24. Acusação faz 
recurso ao tribunal. Tribunal aplica a SV-24 para impedir que 
o indivíduo seja processado criminalmente.

2A. Juiz de primeiro grau aplicou a SV-24. Defesa faz recurso 
ao tribunal. Tribunal mantém a decisão para impedir que o 
indivíduo seja processado criminalmente.

2B. Juiz de primeiro grau aplicou a SV-24. Acusação faz re-
curso ao tribunal. Tribunal mantém a decisão para impedir 
que o indivíduo seja processado criminalmente.

3. Tribunal aplica a SV-24 relativamente à prescrição, afirman-
do que não se inicia a contagem do prazo prescricional en-
quanto não terminado o procedimento administrativo fiscal.

4. Tribunal não aplica a SV-24, apesar de reconhecer a pre-
sença dos pressupostos de sua aplicação.

5A. Tribunal não aplica a SV-24 por não estarem presentes 
os pressupostos de sua aplicação, afirmando que a acusação 
é de crimes tributários que não exigem resultado material.

5B. Tribunal não aplica a SV-24 por não estarem presentes 
os pressupostos de sua aplicação, afirmando que já houve o 
exaurimento da via administrativa.

6. Apesar de constar a SV-24 na indexação no banco de da-
dos do tribunal, a discussão do caso não trata da aplicação 
da SV-24.

7. Tribunal aplica a SV-24 com base em analogia para crimes 
tributários diferentes dos originalmente previstos.

8. Casos em que o sítio eletrônico do tribunal retornou julga-
dos que não tinham relação com a SV-24, tratando de outras 
súmulas, por exemplo.

9. Apesar de indexada [a SV-24] no banco de dados do tribu-
nal, não foi possível examinar o inteiro teor do julgado por se 
tratar de processo no qual foi decretado segredo de justiça.

Após a classificação em diversas categorias, a partir da análise das 
datas, chegou-se em um resultado curioso. O número de ações que tra-
tava sobre a aplicação da Súmula Vinculante n.º 24 aumentou de maneira 
acentuada com o passar dos anos. Tal situação se configura muito estra-
nha, pois, teoricamente, com a edição do enunciado, o número de ações e 
recursos não deveria nunca ter chegado aos tribunais. Esse foi, justamente, 
o motivo da edição da Súmula Vinculante n.º 24.
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Ao chegar a essa preocupante e curiosa conclusão, a equipe começou 
a pesquisar quais seriam as razões de a Súmula Vinculante n.º 24 não surtir 
efeito. Para isso, as categorias foram divididas em dois grandes grupos de 
ocorrência. O primeiro deles, denominado de “Ocorrências indesejadas”, e o  
segundo intitulado de “Ocorrências não abrangidas”.

O grupo de ocorrências indesejadas pode ser definido como casos 
que foram levados aos tribunais em grau de recurso e que jamais deveriam 
ter sido propostos pelo Ministério Público ou aceitos pelo Poder Judiciário 
(afirma-se essa condição porque, em sua decisão, o tribunal faz valer o 
texto da Súmula Vinculante n.º 24). Esse é o resultado agrupando-se as 
seguintes categorias: 1A e 1B + 2A e 2B + 4 + 5B.

O grupo de “Ocorrências não abrangidas” pode ser definido como 
situações em que a redação da Súmula Vinculante n.º 24 necessitaria de 
revisão que disciplinasse melhor seu âmbito de aplicação. Tratam-se de ca-
sos levados ao tribunal porque o texto da Súmula Vinculante n.º 24 não foi 
claro o suficiente para prever todas as situações em que ela deve ser apli-
cada. Esse é o resultado agrupando-se as seguintes categorias: 3 + 5A + 7.

O restante dos casos foi inserido em categorias menores denomina-
das de “Ocorrências não identificáveis” e “Ocorrências não aplicáveis”. En-
tretanto, essas categorias e os casos inseridos nelas não são pertinentes 
para a pesquisa. Elas correspondem às categorias dos grupos 6, 8 e 9.
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Dentro da categoria de “Ocorrências indesejadas” percebe-se que um 
dos grandes percentuais é aquele da categoria 5B, isto é, aqueles casos em 
que o tribunal não aplica a Súmula Vinculante n.º 24 por não estarem pre-
sentes os pressupostos de aplicação e afirma já ter havido o exaurimento 
da via administrativa. A análise desse dado, especificamente, levou a equi-
pe a um grande problema: Qual autor levou aquelas ações ao tribunal que 
não necessitariam ser julgadas em recurso? 

Em tese, não haveria problema para a propositura da ação penal após 
o exaurimento do processo administrativo. Por que então essas ocorrên-
cias representam mais da metade dos casos analisados nessa pesquisa? 

Na tentativa de resposta a essa indagação, a equipe de pesquisa par-
tiu para a análise de outro dado. A partir do preenchimento da coluna “au-
tor” durante a fase de catalogação dos processos, a equipe chegou a um 
total de 191 recursos ajuizados pela defesa.
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A partir da apresentação desses dados, foi formulada uma hipótese 
para explicar a razão pela qual a defesa era responsável por esse valor 
tão expressivo. Em um primeiro momento, a equipe poderia pensar na hi-
pótese de que a defesa estaria se utilizando de recursos para protelar os 
julgamentos, para que, dessa forma, aqueles processos se “arrastassem” 
nos meandros do Poder Judiciário brasileiro. 

Entretanto, ao analisar mais a fundo à questão, a equipe observou que 
não era bem assim. Isso porque a própria jurisprudência do Supremo Tri-
bunal Federal ao tratar o tema oscila de maneira totalmente desenfreada.  
Mesmo após editar o enunciado vinculante, a Suprema Corte brasileira in-
siste em, muitas vezes, relativizar a sua própria súmula.

A edição da Súmula Vinculante n.º 24 ocorreu no ano de 2009. Em 
2011, porém, ao julgar o HC n.º 108.037, o Supremo Tribunal Federal resol-
veu relativizar o mandamento previsto no enunciado. Para que se tenha 
uma ideia de como a situação de aplicação da Súmula Vinculante n.º 24 é 
confusa e desrespeitada pelo STF, em alguns momentos, o tribunal resolve 
aplicar o enunciado de maneira literal, em outros, ele relativiza. Por relativi-
zação entende-se a aplicação mitigada do enunciado, dependendo de fa-
tos concretos do caso julgado. Desde o momento de edição do enunciado 
cogente, a Suprema Corte oscilou de entendimento pelo menos seis vezes. 
Essa situação pode ser resumidamente demonstrada na figura a seguir:
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Assim, percebe-se que nesse primeiro grupo de “Ocorrências inde-
sejadas”, o Supremo Tribunal Federal, em vez de gerar um ambiente de 
segurança jurídica no ordenamento jurídico brasileiro, provocou uma situa-
ção de extrema incerteza ao aplicar a Súmula Vinculante n.º 24 de maneira 
irresponsável. 

Os problemas não param por aí. Eis que surgem também no segun-
do grande grupo, o das “Ocorrências não abrangidas”. Ele corresponde à 
soma das categorias: 3 + 5A + 7.  Nesse grupo, as categorias 5A e 3 apre-
sentam percentuais de 44% e 47%, respectivamente. Esses grandes per-
centuais relativos às categorias 5A e 3 se devem a redação mal formulada 
da súmula. E isso porque o enunciado vinculante não determinou, de ma-
neira precisa, quais crimes tributários eram ou não abrangidos. A súmula 
possui uma redação extremamente vaga.

Outro grande problema encontrado nas análises do grupo diz respeito 
ao descaso do enunciado, que não trata de temas importantes relacionados 
a sua própria aplicação, como a prescrição. A Súmula Vinculante n.º 24 não 
orienta os juízes no que concerne à aplicação dos prazos prescricionais.

4. consIderações fInaIs

Diante de todo o exposto, percebe-se que a edição do enunciado vincu-
lante n.º 24 pelo Supremo Tribunal Federal apresenta inúmeros problemas. 
O primeiro deles é que a Corte não respeita seus próprios mandamentos, 
isto é, o STF edita a súmula vinculante que, em tese, deveria ser seguida 
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por todo o Poder Judiciário, pelo Ministério Público e pela administração 
pública, porém, não cumpre o que ele mesmo determinou. 

A aplicação do enunciado oscila cada vez que o Supremo Tribunal 
Federal ora decide pela aplicação literal do instituto, ora quando resolve 
relativizar o mandamento. Dessa forma, se nem mesmo a Corte cumpre 
com seu próprio enunciado, o que fará com que os juízes de primeira ins-
tância resolvam cumprir? 

Além desse ponto, existe ainda a má redação da súmula. Isso porque o  
enunciado vinculante apresenta texto extremamente vago. Não delimita o 
espectro e os crimes abrangidos pelo enunciado. Essa situação cria ainda 
mais insegurança, com a aplicação do instituto das súmulas vinculantes, 
pois os juízes não sabem quais são, de fato, os delitos abrangidos pelo 
enunciado cogente.

O terceiro e último problema é em relação ao instituto da prescrição. 
Isso porque, em nenhum momento, o enunciado trata sobre casos de pres-
crição. Todos esses problemas somados apenas demonstram que a atual 
situação da aplicação da Súmula Vinculante n.º 24 pelo Supremo Tribunal 
Federal é, no mínimo, conturbada. O órgão que deveria prezar e defender 
a segurança jurídica no Brasil acaba por praticar papel oposto a esse. Pois 
não respeita nem mesmo seus próprios entendimentos.

Percebe-se então que o instituto da súmula vinculante, da maneira 
como vem sendo conduzido, em vez de garantir segurança jurídica e cele-
ridade, acaba por gerar efeitos justamente contrários àqueles originalmen-
te pretendidos com a implementação do instituto. A súmula vinculante 
simplesmente não conseguiu tornar o Poder Judiciário mais eficiente. De 
forma oposta, ela consegue gerar grande confusão.
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1. Introdução

As atividades desenvolvidas entre 2015 e 2016 estiveram de acordo com a 
metodologia sugerida no subprojeto de pesquisa apresentado para requi-
sição da bolsa PIBIC. Assim, para a consecução da pesquisa, seguiu-se o 
seguinte roteiro: (i) levantamento histórico do setor ferroviário inglês em 
livros e artigos online e físicos; (ii) pesquisa de doutrina jurídica e econômi-
ca para ajudar a interpretar o processo de liberalização do setor ferroviário 
inglês; e (iii) pesquisa de jurisprudência em órgãos ingleses e europeus 
que dizem respeito à investigação do objeto escolhido para estudo. 

Após a pesquisa iniciou-se a redação do relatório da pesquisa, que 
resultou em parte do capítulo 3 do livro do Projeto Ferrovias, anexo nes-
te trabalho. O objetivo do subprojeto de pesquisa consistiu em analisar a 
regulação inglesa do setor ferroviário a partir do processo de desverticali-
zação e a partir dos prismas jurídico e econômico. Da experiência inglesa, 
pretendeu-se levantar instrumentos que auxiliassem a equipe do Projeto 
Ferrovias à interpretação da atual reforma pretendida no Brasil. 

O principal objetivo do subprojeto em questão foi alcançado: subsi-
diar a equipe do Projeto Ferrovias, de modo sofisticado, sobre a experi-
ência inglesa no setor ferroviário, a fim de embasar a análise desse setor 
no Brasil. Esse subprojeto foi consolidado em um dos produtos do Projeto 
Regulação e Concorrência no Setor de Ferrovias: Histórico, Marco Regula-
tório e Considerações para o Futuro, qual seja, o capítulo 3 do livro sobre o 
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Projeto Ferrovias, em que se aborda a experiência inglesa e a experiência 
alemã.

O Projeto Ferrovias, projeto principal do subprojeto de pesquisa, pre-
tendeu, entre outras coisas, analisar o caso brasileiro à luz das experiências 
de outros países como, por exemplo, a Inglaterra. Desse modo, o subpro-
jeto permitiu tirar lições sobre o que fazer ou não fazer no setor ferroviário 
brasileiro. A partir da pesquisa do modelo inglês, foi possível observar que a 
experiência inglesa assumiu feições muito radicais – até então, nenhum ou-
tro país liberalizou e privatizou suas ferroviais de modo tão radical quanto  
a Inglaterra.

Nesse sentido, os modelos estudados, como o da Inglaterra, são úteis 
para mostrar a complexidade do setor e como um processo de reforma 
pode trazer melhorias e novos problemas.       

2. experIêncIa Inglesa1

O setor ferroviário inglês, a partir da década de 1950, passou a operar sob 
um modelo estatizado. Em 1948, a Inglaterra nacionalizou as linhas fer-
roviárias existentes, sob propriedade da empresa estatal British Railways 
(BR), assim como agregou todos os modos de transportes sob administra-
ção da British Transport Commission (BTC), para coordenação do sistema 
(MILLWARD, 2000). Assim, no momento em que enfrentou as reformas 
liberais, o setor ferroviário inglês vinha sendo inteiramente operado pela 
estatal BR, cuja privatização ocorreu entre os anos de 1994 e 1997. 

A discussão sobre a privatização teve início na década de 1970, duran-
te o governo liberal do Conservative Party, sob o comando da primeira mi-
nistra Margaret Thatcher. Em meados da década de 1980, a Inglaterra já ha-
via implementado boa parte das privatizações pretendidas pelo governo,  
como a privatização do setor de energia e de telecomunicações. No en-
tanto, apesar das discussões, até o fim da década de 1990, as ferrovias 
inglesas continuavam sob a administração do Estado. 

No âmbito do próprio governo liberal não havia consenso sobre se 
o setor ferroviário responderia bem a um processo de privatização. Ape-
sar de reconhecer a situação financeira crítica das ferrovias, discutia-se 
se o aumento da necessidade de subsídios públicos não afastaria o inte-
resse da iniciativa privada na atividade, minando, assim, as intenções de  

1  O autor deste trabalho colaborou com pesquisas que subsidiaram a redação do 
trecho do livro do Projeto Ferrovias, que está em fase de publicação, de autoria das 
professoras Patrícia Sampaio e Mariam Daychoum (pesquisadora).
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privatização (POLLITT e SMITH, 2002). Todavia, com a reeleição de That-
cher, em 1987, não apenas a ideia de privatização das ferrovias se fortale-
ceu, como também levou o governo a considerar a liberalização do setor 
(ZAHARIADIS, 1996). 

Em que pese a discussão ter se iniciado durante o governo Thatcher, 
que além da privatização e liberalização propôs também a divisão geográ-
fica das malhas, o processo em si foi iniciado apenas no governo subse-
quente, também do Conservative Party (GLAISTER, 2006). Porém, ainda 
antes do início da privatização de fato, foram alienados os ativos da BR que 
não estavam diretamente relacionados à principal atividade da empresa:  
transporte ferroviário de cargas e passageiros (non-core operations) (BU-
TCHER, 2010). 

A venda desses ativos foi autorizada pelo Transport Act de 1981, que 
permitiu que a BR, por iniciativa própria ou a pedido do secretário de Es-
tado, alienasse suas subsidiárias, estabelecesse novas subsidiárias, assim 
como transferisse bens entre si. Desse modo, o governo manteve controle 
sobre as alterações realizadas na estatal e o Transport Act de 1981 per-
mitiu o preparo do segmento de transporte ferroviário de cargas para a  
privatização, através de uma expressiva reorganização administrativa. Ar-
gumentava-se que governo não conseguiria vender a BR de forma integral, 
devido ao fraco financiamento e à baixa demanda pelos serviços ferroviá-
rios da época. Por isso, optou-se por se segmentar a BR, incluindo a Rail-
track, operadora da infraestrutura, na tentativa de aumentar o interesse da 
iniciativa privada (GEYER e DAVIES, 2000; JUPE, 2007). 

Especificamente no segmento de cargas, a BR experimentou a se-
guinte subdivisão: (i) Railfreight Distribution  (RfD), para o transporte  
de produtos finalizados; e (ii) Trainload Freight (TlF), para o transporte de 
carvão, petróleo, metais e materiais de construção. Contudo, os serviços 
domésticos de RfD foram fundidos com os da TlF antes mesmo da priva-
tização, devido à dificuldade de vendê-los separadamente, conforme será 
abordado adiante (BUTCHER, 2010). 

O segmento de Trainload Freight foi dividido em três regiões geo-
gráficas e entre três companhias de tamanhos similares.2 O segmento de 
Railgreight Distribution (RfD) foi dividido em outras duas frentes de atua-
ção da estatal: (i) a Freightliner, responsável pelo segmento de transporte 
de contêineres e operações intermodais (NASH, 2002); e (ii) a Railfreight 
Distribution, responsável pelo transporte internacional de mercadorias via 
Channel Tunnel (BUTCHER, 2010). Assim, foi possível observar que os seis 
segmentos (Mainline Freight, Load-Haul, Trans-Rail, Freightliner, Railfreight 

2  O segmento de Trainload Freight foi dividido da seguinte maneira: (i) a Mainline 
Freight (sudeste) – antiga TFL Northeast; (ii) a Load-Haul (nordeste) – antiga TFL 
Southeast; e (iii) a Trans-Rail (oeste) – antiga TFL West.
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Distribution e Rail Express Systems) formaram o conjunto de Freight Ope-
ration Companies (FOCs), as quais foram alienadas à iniciativa privada no 
processo de privatização. Essa divisão pré-privatização foi uma tentativa 
de criar competição no setor desde o início do processo.

Sob o comando do primeiro-ministro John Major (1990-1997),3 a pri-
vatização das ferrovias inglesas começou a se materializar. Apesar das di-
vergências internas, o Conservative Party anunciou, em um manifesto, sua 
intenção de privatizar a BR e liberalizar o mercado ferroviário por meio da 
fragmentação do setor.4 A proposta consistia na divisão da BR em duas 
áreas de atuação: (i) operação e manutenção da infraestrutura ferroviária, 
juntamente com a provisão do serviço de transporte de passageiros e, para 
tanto, seria criada uma nova empresa, a Railtrack, que seria, posteriormen-
te, privatizada; e (ii) prestação de serviços de transporte ferroviário de 
cargas e correspondências, que também seria vendida à iniciativa privada 
(ZAHARIADIS, 1996).

O manifesto esclarece que um dos objetivos perseguidos com a pri-
vatização e liberalização do setor era valer-se das competências geren-
ciais da iniciativa privada, a fim de melhor responder às necessidades dos 
usuários e melhorar a qualidade do serviço com maior eficiência e melhor 
custo-benefício (value for money) (POLLITT e SMITH, 2002), atendo-se 
à necessidade de regulação para a proteção dos consumidores. Veja-se 
que, conforme destacado por Majone (2006), desregulação não significa, 
necessariamente, ausência de regulação, podendo se configurar no em-
prego de métodos menos pesados e, por vezes, em um nível diferente de 
governança.

Assim, para o segmento de cargas, a reforma importou na privatiza-
ção do operador de infraestrutura, na venda das companhias de material 
rodante e das prestadoras de serviço de transporte ferroviário de cargas. 
Essas últimas foram alienadas a um único operador. Separaram-se também 
as atividades de operação da atividade de manutenção da infraestrutura 
(LODGE, 2002). 

3  John Major, líder do Partido Conservador, assumiu o cargo de primeiro-ministro 
no fim de 1990, após a renúncia de Margaret Thatcher, e venceu as eleições gerais 
de 1992.

4  De acordo com o próprio manifesto: “Acreditamos que a melhor maneira de pro-
mover mudanças profundas e melhorias duradouras nas ferrovias é por meio do fim 
do monopólio da estatal BR. Queremos restaurar o orgulho e o compromisso local 
que morreu com a nacionalização. Queremos dar ao setor privado a oportunidade de 
operar os serviços ferroviários existentes e introduzir novos, tanto para passageiros 
quanto para cargas. Um significativo número de companhias já se manifestou dizen-
do que querem introduzir novos serviços assim que o monopólio estatal acabar. Nós 
queremos dar a eles essa chance. Nossos planos para as ferrovias estão desenhados 
para prover serviços melhores para todos os passageiros assim que possível” (CON-
SERVATIVE MANIFESTO, 1992). 
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O direito de acesso à malha ferroviária já estava garantido pela Diretiva 
440/91 da UE para alguns serviços de transporte internacionais. Domesti-
camente, existiam pedidos para a BR voluntariamente liberalizar o acesso 
à rede, sendo que diversas empresas já haviam demonstrado interesse na 
reforma. No entanto, segundo o Departamento de Transportes, não seria 
possível, no longo prazo, manter esses direitos de acesso à infraestrutura 
ferroviária somente por meios de negociações informais (ad hoc) (DT, 1992).

A necessidade de regulação formal para garantia do acesso à rede veio 
a partir do Railways Act de 1993, que determinou a extinção do monopólio 
estatal do serviço de transporte ferroviário de cargas, o qual era operado 
pela BR. Nesse momento, duas companhias privadas passaram a compe-
tir com a estatal por meio de garantia de direito de passagem. Ou seja, 
o Railways Act de 1993 inaugurou um modelo de open access, mas sem 
ainda importar na privatização da estatal: apenas se abriu a possibilidade  
de agentes privados concorrerem no segmento de serviço de transporte 
de carga (BUTCHER, 2010).5 

Além disso, o Railways Act forneceu o respaldo jurídico necessário 
para a privatização da British Rail. Conforme autorizou a segunda parte 
da norma, a British Railways começou a ser privatizada em 1994 em um 
processo que perdurou até meados de 1997. Foi também o Railways Act de 
1993 que permitiu que a infraestrutura fosse repassada à Railtrack, em 1.º 
de abril de 1994, conforme proposto pelo Conservative Party. Assim como 
a BR, a Railtrack também era uma empresa estatal, mas sua atividade con-
sistia apenas na operação e manutenção da infraestrutura ferroviária.6 

A Railtrack foi privatizada para o Railtrack Group plc em 1996, compa-
nhia de capital aberto, com ações negociadas na Bolsa de Valores de Lon-
dres. Assim, a Railtrack plc, proprietária da infraestrutura ferroviária britâ-
nica, passou a ser a maior subsidiária do grupo. Os serviços de manutenção 
e de renovação da infraestrutura, antes prestados pela British Rail Infras-
tructure Services (BRIS), assim como os serviços de transporte ferroviá-
rio de cargas, também foram transferidos à iniciativa privada (GLAISTER,  
2006). A BRIS, antes da privatização, havia sido dividida em sete unidades 
de manutenção de infraestrutura e seis unidades de renovação de linhas – 
como parte da preparação para divisão e venda da BR. Apesar da reestru-

5  Nesse momento, o modelo inglês assemelhava-se ao que é hoje o modelo alemão. 

6 O processo foi acelerado devido a dois fatores: primeiro, devido à possibilidade 
de haver dificuldades em vender as companhias de serviços de carga e, segundo, 
pela necessidade política de completar a privatização até antes do início das elei-
ções de 1997. O cenário político já demonstrava uma grande probabilidade da vi-
tória do Labour Party, que certamente não daria prosseguimento ao processo de 
privatização do sistema ferroviário, caso este não estivesse em um estágio avançado 
(GLAISTER, 2006).
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turação anterior ao processo de privatização, os três segmentos regionais 
foram vendidos para uma única companhia. 

Em fevereiro de 1996, as três divisões geográficas que compunham 
a TLF (Mainline Freight; Load-Haul e Trans-Rail), assim como a Railfreight 
Distribution, foram compradas pela North and South Railways, em um con-
sórcio internacional liderado pela norte-americana Wisconsin Central Trans-
portation Corporation,7 do qual também faziam parte Berkshire Partners, de 
origem norte-americana, e a neozelandesa Fay Richwhite. A Wisconsin Cen-
tral Transportation Corporation já havia comprado, em dezembro de 1995, a 
Rail Express Systems, antiga unidade de correspondências e encomendas da 
British Railways (BUTCHER, 2010). Todas essas empresas foram, posterior-
mente, organizadas sob a forma de holding – a North and South Railways,  
que foi renomeada para English Welsh & Scottish Railway Limited (EWS) em 
meados de 1996. Em 2009, a alemã Deutsche Bahn comprou a EWS. 

Desse modo, ao fim do processo de privatização e liberalização, a opera-
ção de transporte ferroviário de cargas nacional e internacional ficou por conta 
de três empresas, apesar dos esforços para a existência de um número maior 
de empresas operando no segmento: a EWS, que comprou a maior parte das 
empresas; a Freightliner, especialista no transporte intermodal e de contêineres; 
e a Direct Rail Services, uma nova entrante off-shoot da indústria nuclear espe-
cializada no transporte de lixo nuclear (NASH, 2002).

Nesse sentido, conforme se pode observar a partir da figura abaixo, a 
fragmentação da BR no que concerne ao transporte de cargas, realizada 
para fins de promoção da competição, não se concretizou, uma vez que 
cinco das seis operadoras foram, ao fim do processo de privatização, ven-
didas para um mesmo grupo econômico.

Figura 1  
Consolidação dos prestadores de serviço de transporte ferroviário de cargas 

pós-privatização

7  A Winsonsin foi vendida para a Canadian National Railway em 2001. 
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O Railways Act de 1993 previu também a criação da agência reguladora 
setorial, o Office of the Rail Regulator (ORR), cujas funções incluíam a (i) 
concessão de licenças para operar os ativos ferroviários e sua fiscalização; 
(ii) a aprovação de acordos de acesso à rede; (iii) a aplicação da legislação 
de defesa da concorrência; e (iv) a aprovação de fechamento de linhas. Os 
deveres do regulador eram os de proteger os interesses tanto dos provedo-
res quanto dos usuários dos serviços de transporte ferroviários, assim como 
de promover competição, eficiência econômica, desenvolvimento e o uso da 
rede (GLAISTER, 2006).

No momento da privatização, o governo imaginou que seria mais be-
néfico à concorrência que os clientes tivessem liberdade para decidir os 
horários e trajetos da operação de transporte. Todavia, observou-se que 
os consumidores, geralmente, preferiam deixar essa decisão para os trans-
portadores e para o operador da infraestrutura. Assim, para evitar o con-
gestionamento indevido da rede, o órgão regulador optou por reforçar a 
capacidade dos clientes de mudar de operador, ao introduzir nos contra-
tos de acesso à malha cláusula do tipo “use ou perca” (use it or lose it), 
tentando evitar o desperdício no uso da capacidade da malha e dando 
oportunidade aos clientes de escolher os transportadores mais eficientes 
(FOWKS e NASH, 2004). 

No entanto, havia alguns processos que não passavam pelo crivo do 
regulador. Contratos como os termos de leasing para aquisição de mate-
rial rodante e disponibilidade de estações, bem como os contratos entre 
a Railtrack e os prestadores de serviço de engenharia, para fins de manu-
tenção da rede, não eram passíveis de validação por parte do regulador 
(GLAISTER, 2006).

Quanto à política tarifária, destaca-se que o setor ferroviário britânico 
passou a funcionar por meio de um modelo híbrido de pagamentos. Nele, 
parte da remuneração era realizada por meio de tarifas e parte por preços 
livremente negociados.

Logo após a privatização, em fevereiro de 1995, foi publicada a polí-
tica tarifária de acesso à rede (access charges) específica para o setor de 
transporte ferroviário de cargas e que foi, entre outros, informada por um 
documento de consulta publicado pelo regulador no ano anterior (ORR, 
1994a, 1995). O documento salientava da necessidade de se estabelecer 
um modelo de cobrança de tarifas para fins de se evitar discriminação no 
acesso à infraestrutura, assim como para garantir que a Railtrack recu-
perasse os custos operacionais específicos do segmento cargas, evitando 
subsídios cruzados com o segmento de passageiros. 

Assim, o documento de 1995 estabeleceu um regime híbrido com-
posto por pisos e tetos tarifários, devendo a negociação entre o detentor 
da infraestrutura e os prestadores de serviço ficar restrita a esses limiares  
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estabelecidos pelo regulador (DODGSON, 1996:163). No entanto, havia 
uma indicação genérica de que o preço negociado deveria ao menos “co-
brir os custos variáveis e proporcionar a maior contribuição possível aos 
custos fixos e comuns” (NASH, 2002:262).8 Ou seja, a política tarifária es-
tabeleceu limites à negociação das tarifas cobradas pelo acesso à infraes-
trutura ferroviária. Além da observância dos limites, os acordos deveriam 
ser homologados junto ao órgão regulador, conforme determinação do 
Railways Act de 1993. De modo geral, o regulador entendia que a nego-
ciação seria a melhor estratégia para o desenvolvimento do mercado de 
transporte de cargas (FOWKS e NASH, 2004). No entanto, estava resguar-
dado seu poder para intervir no resultado da negociação, caso houvesse 
algum tipo de discriminação. 

Figura 2  
Estrutura do setor ferroviário inglês após a desverticalização e privatização

A figura mostra que, após o processo de reforma, o setor ferroviário 
inglês voltado ao transporte de cargas passou a ter a seguinte estrutura 
organizacional: (i) uma companhia proprietária da infraestrutura ferroviá-
ria, a Railtrack; (ii) empresas privadas transportadoras de cargas; (iii) em-
presas de manutenção subcontratadas pela Railtrack; e (iv) um regulador 
independente, responsável por outorgar licenças aos prestadores de ser-
viços de transporte ferroviário, homologar os acordos de acesso à rede e 
determinar tarifas também de acesso à rede (NASH, 2002).

8  As receitas provenientes das tarifas de acesso e outras fontes acessórias deve-
riam ser suficientes para cobrir os custos da Railtrack e garantir à companhia uma 
taxa de retorno razoável, determinada pelo governo em 5,1% entre 1994 e 1995.
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3. reVIsão regulatórIa 

Ao assumir o poder em 1997, o Labour Party, principal opositor das refor-
mas realizadas pelo Conservative Party, optou pela continuação do regime 
privado, mas iniciou debates sobre futuras alterações nos modelos regu-
latórios, especialmente no que diz respeito à estrutura organizacional e 
à necessidade de maior accountability (LODGE, 2002:282). Além disso, 
defendia-se que o sistema ferroviário deveria funcionar de acordo com 
o interesse público e sob maiores níveis de investimentos e controle das 
prestadoras de serviços (JUPE, 2007). 

Tratava-se da defesa de uma “terceira via” regulatória, na qual o go-
verno pretendia combinar financiamento privado com subsídio público, 
para assegurar a renovação da rede ferroviária (JUPE, 2007). Para o go-
verno, portanto, seguir pela “terceira via” significava percorrer um caminho 
que superava o debate entre privatização e estatização. 

O Labour Party apresentou também a intenção de estimular uma polí-
tica de transporte integrada, conforme o White Paper de julho de 1998 (DT, 
1998).9 Isso incluiria a criação da Strategic Railway Authority (SRA), a re-
dução da independência formal do Office of the Rail Regulator, o fortaleci-
mento dos poderes regulatórios sobre as companhias de material rodante, 
sobre a Railtrack e sobre a segurança do sistema, bem como maiores in-
vestimentos governamentais sobre o setor ferroviário (LODGE, 2002:282). 

A SRA foi criada em julho de 1999, funcionando inicialmente sob a 
forma de um shadow cabinet,10 à espera da aprovação da legislação ne-
cessária para seu estabelecimento formal, que ocorreu em 2000 por meio 
do Transport Act de 2000. Os propósitos da SRA foram definidos da se-
guinte forma: (i) promover o uso da rede ferroviária para o transporte de 
pessoas e de bens; (ii) assegurar o desenvolvimento da rede ferroviária; e 
(iii) contribuir para o desenvolvimento de um sistema integrado de passa-
geiros e de bens (REINO UNIDO, 2000). Além disso, estava autorizada pela 
legislação a realizar investimentos e empréstimos, dar garantias e prover 

9  Os White Papers são documentos contendo o planejamento estratégico e pro-
postas de legislação dos departamentos de governo. No caso, do Departamento de 
Transportes. 

10  Shadow cabinet é uma organização característica do parlamentarismo inglês. Um 
shadow cabinet é formado por um grupo de parlamentares da oposição que, prova-
velmente, assumirão funções se seu partido assumir o poder. Ou seja, é uma forma 
de ministério alternativo ao do governo, formando uma oposição oficial. No Reino 
Unido, para cada gabinete ou ministério há sua versão shadow, e sua principal função 
é acompanhar e criticar as ações do ministério oficial do governo, bem como apon-
tar programas de governo alternativos. Disponível em: <https://en.wikipedia.org/wiki/
Shadow_Cabinet>. Acesso em: 10 mar. 2016.

https://en.wikipedia.org/wiki/Shadow_Cabinet
https://en.wikipedia.org/wiki/Shadow_Cabinet
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recursos ao setor (CULLEN; 2002).11 À SRA, portanto, deu-se o objetivo de 
planejar o desenvolvimento do setor ferroviário de maneira estratégica e 
de promover a integração entre os diferentes tipos de transporte (JUPE; 
2007). 

Segundo o governo, a SRA, enquanto uma “autoridade estratégica”, 
serviria para realinhar os interesses dos operadores de passageiros e de 
carga; promover melhor integração e intercâmbio; prover visão estratégica;  
melhorar o aproveitamento dos subsídios públicos em termos de valor de 
tarifa e benefícios para a rede. Além disso, a autoridade seria capaz de 
regular de forma mais incisiva, de modo a atender ao interesse público e 
garantir que o setor privado honrasse sua promessa de entregar uma fer-
rovia moderna e eficiente (DTLGR, 1998).

O regulador, por sua vez, viu suas competências se ampliarem por 
meio do Competition Act de 1998, mas também reduzir sua independência 
em relação ao governo. Lodge (2002) cita como exemplo a reintrodução 
da cláusula-guia, que havia perdurado até o fim de 1996, e a transferência 
de sua autoridade para fechamento de linhas para o ministro. A cláusula-
-guia consistia em um dispositivo estabelecido no Railways Act de 1993 
que submetia o regulador às orientações do secretário de Estado até o 
fim de 1996.12 

Junto com essas alterações, em 2000 foi anunciado o Ten-Year Trans-
port Plan,13 demonstrando as intenções de se ampliar o investimento público 
nas ferrovias. LODGE (2002) afirma que o novo plano divulgado pelo gover-
no marcou, até certo ponto, o retorno do financiamento público direto na 
infraestrutura e nos serviços do setor ferroviário. No entanto, de acordo com 
NASH (2002), o poder do governo para implementar sua nova política por 
meio do órgão regulador era limitado. Tal limitação se devia ao fato de que 
seriam necessárias mudanças legislativas para que o secretário de Estado 
pudesse dar ordens diretas ao regulador, pois se temia que tal mudança 
pudesse prejudicar a prospecção por investimentos privados, devido à cres-
cente incerteza regulatória (NASH, 2002).

11  A SRA assumiu responsabilidades antes pertencentes à diretoria de franchising.

12 Essa cláusula fora utilizada, por exemplo, no início de 1994. Uma das solicitações 
realizadas pelo secretário de Estado foi para que o ORR discutisse com a diretoria 
de franchising, responsável pela regulação do transporte ferroviário no segmento 
de passageiros, propostas para moderar a concorrência em determinadas rotas de 
transporte de passageiros (ORR, 1994b).

13 Ten-Year Transport Plan. Disponível em: <http://www.injuryobservatory.net/wp-
-content/uploads/2012/09/Road-Strategy-2000-Transport-10-Year-Plan.pdf>. Aces-
so em: 10 mar. 2016.
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4. Venda da raIltrack e crIação da network raIl

Uma sucessão de acidentes e, em especial, o acidente ocorrido em 1999 
em Ladbroke,14 abriu espaço para que o governo realizasse ainda mais al-
terações regulatórias no setor. 

Em 2001 foi criada a Network Rail (NR), que substituiu a privada 
Railtrack. A Railtrack foi vendida por £510 milhões para a Network Rail  
(a valores correntes), sendo posteriormente renomeada Network Rail Infras-
tructure Limited, valor esse fortemente subsidiado pelo governo (MACCART-
NEY e STITTLE, 2015). Outros negócios do Railtrack Group foram vendidos 
a diversos compradores.15 A venda foi sujeita a algumas condições, como 
a aprovação dos acionistas da Railtrack Group e a aprovação da Comissão 
Europeia, que ocorreram, respectivamente, em 23 de julho de 2002 e em 17 
de julho de 2002.

A Network Rail (NR) foi constituída sob o instituto inglês denominado 
limited by guarantee, que combina o modelo de funcionamento de uma 
entidade privada com o objetivo de observar o interesse público e, por-
tanto, opera sem fins lucrativos. Em vez de acionistas, a NR possuiria entre 
100 e 120 membros fazendo parte do corpo administrativo, que seria cons-
tituído tanto por membros especiais, representantes da indústria, quanto 
por membros públicos, representantes da população.16 Seu lucro, em vez 
de distribuído entre acionistas, passaria a ser reinvestido na entidade, e a 
remuneração dos diretores dependeria do alcance de metas de segurança, 
de pontualidade, financeiras, de eficiência e provimento de serviços de 
qualidade para os usuários (DT apud WHITEHOUSE, 2003). 

14 Em 5 de outubro de 1999, em Ladbroke Grove, Londres, ocorreu um acidente que 
provocou a morte de 31 pessoas e deixou 520 feridas. Era o segundo grande acidente 
que ocorria no mesmo trecho: dois anos antes, havia ocorrido um acidente em Sou-
thall, que causara sete mortes e deixara 139 pessoas feridas. O acidente em Ladbroke 
reacendeu debates públicos sobre a segurança das ferrovias inglesas e colocou gran-
de pressão sobre a Railtrack. Em 2000, realizou-se um inquérito público para apurar 
as causas do acidente, que apontou falhas nas rotinas de manutenção dos trilhos e no 
treinamento dos funcionários responsáveis pela sinalização, entre outros problemas. 
Disponível em: <https://en.wikipedia.org/wiki/Ladbroke_Grove_rail_crash>. Acesso 
em: 10 mar. 2016.

15 A Railtrack foi adquirida pela Network Rail Ltd (NR) e renomeada para Network 
Rail Infrastructure Ltd (NRIL). Disponível em: <http://www.dailymail.co.uk/news/arti-
cle-125250/Long-awaited-Railtrack-deal-announced.html>. Acesso em: 10 mar. 2016.

16 Os membros da indústria eram os representantes das empresas atuantes no se-
tor ferroviário e os membros públicos, por sua vez, eram escolhidos por um comitê 
estabelecido pelo conselho da Network Rail, entre os candidatos que submetiam 
formulários demonstrando sua intenção de fazer parte de grupo de membros (JUPE, 
2007). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ladbroke_Grove_rail_crash
http://www.dailymail.co.uk/news/article-125250/Long-awaited-Railtrack-deal-announced.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-125250/Long-awaited-Railtrack-deal-announced.html
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Apesar de possuírem funções similares aos de acionistas de compa-
nhias abertas – tanto no que diz respeito ao status formal, como ao de 
proprietários da NR e à responsabilidade de fiscalizar as atividades dos 
administradores –, questões relacionadas ao papel dos membros da NR 
foram levantadas. Os membros não possuíam qualquer influência direta na 
estratégia da indústria e não eram passíveis de realizar atividades financei-
ras da NR. Ademais, ocorriam somente duas reuniões anuais formais para 
que os membros pudessem expressar seus pontos de vista (JUPE, 2007).17 

A principal questão na discussão sobre o modelo de governança da 
NR dizia respeito a se ela se aproximava ao modelo de entidade pública ou 
ao de empresa privada. Segundo Whitehouse (2003), é possível argumen-
tar que a nova alteração realizada pelo governo resultou numa renaciona-
lização de facto da infraestrutura ferroviária. Para chegar a essa conclusão, 
a autora analisa a estrutura societária da NR à luz do que é chamado de 
“cinco características-chave” de uma empresa pública concebida por Tivey 
(1966 apud WHITEHOUSE, 2003), quais sejam: (i) sua criação se dá por 
estatuto; (ii) a entidade é capaz de realizar negócios em nome próprio; 
(iii) é controlada, em algum nível, pelo governo, normalmente por meio de 
indicações para o corpo de diretores; (iv) é independente do governo nas 
operações diárias e, por fim: (v) é de propriedade pública. 

De todas as características-chave, a única que não se adapta ao caso 
da NR é o fato de ela não ter sido criada por estatuto e haver discussões 
em torno de sua propriedade (WHITEHOUSE, 2003). 

Um dos principais argumentos utilizados a favor da estrutura da NR 
em comparação à estrutura da Railtrack era que o modelo evitava a ne-
cessidade de se satisfazer ao interesse dos acionistas em detrimento do 
interesse público (JUPE, 2007). No entanto, surgiram debates sobre a na-
tureza da NR. Em termos de governança e procedimentos internos, a NR 
se assemelhava às companhias privadas, porém, em alguns aspectos, a 
NR tinha características de empresas públicas. Entre essas características, 
encontra-se o fato de à NR ter sido dado o objetivo de satisfazer as es-
tratégias de longo prazo da SRA e de receber significativos repasses de  
recursos públicos diretamente do governo. Apesar disso, o Office for Na-
tional Statistics (ONS) inicialmente classificou a NR como empresa priva-
da, atitude que causou polêmica porque, entre outras razões, em função 
dessa classificação, seus gastos não eram contabilizados no balanço do 
governo (WHITEHOUSE, 2003).18 

17  As dificuldades dos membros em influenciar as decisões da diretoria podem ser 
ilustradas a partir do exemplo de uma reunião da NR em julho de 2004, em que o 
presidente da companhia (chairman) defendeu pagar bônus elevados para os direto-
res executivos, apesar de a companhia não ter alcançado sua meta de pontualidade 
(JUPE, 2007:254).

18  Essa controvérsia aumentou quando, em meados de 2002, outro órgão, o National  
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Enquanto o modelo pós-privatização deixava claro quais eram os in-
centivos dos acionistas da Railtrack – buscar os interesses de lucro em 
longo prazo, embora passíveis de limitações provenientes de lei e do Re-
gulador –, o modelo societário adotado para a Network Rail apresentava 
incentivos e métodos de prestação de contas menos claros (GLAISTER, 
2006):

Apesar de a documentação da Network Rail dizer que os 
“membros atuarão como parte da governança corporativa 
normalmente exercida pelos acionistas em companhias que 
possuem capital aberto”, também diz que os membros “não 
são os responsáveis pelas atividades ou finanças da Network 
Rail ou qualquer de suas subsidiárias” e “não será papel dos 
membros determinar a direção estratégica ou participar do 
gerenciamento da Network Rail”. Em qualquer caso, pergun-
ta-se como, na prática, cerca de 100 membros seriam capa-
zes de formular um conjunto de políticas coerentes e fazer 
com que o conselho executivo o implementasse. Indiscutivel-
mente, a reestruturação da Railtrack na Network Rail pouco 
fez para resolver qualquer falha fundamental da estrutura 
ferroviária implementada após a privatização e, além disso, 
enfraqueceu e obscureceu os objetivos de infraestrutura da 
companhia e criou incentivos mais fracos para a busca dos 
interesses do contribuinte (GLAISTER, 2006:73).

Portanto, pareciam ainda restar necessários alguns ajustes, conforme 
o entendimento do governo, a serem realizados no marco regulatório do 
setor. Assim, seguiu-se mais uma etapa de revisão da grande reforma es-
trutural iniciada na década de 1970. 

Audit Office (NAO), declarou que a NR deveria ser considerada como uma subsidiá-
ria da SRA e deveria fazer parte da contabilidade desse órgão, tendo em vista que os 
interesses do governo sobre as atividades da NR se assemelhavam aos interesses de 
um acionista. Para resolver esse impasse, a Statistics Commission, um non-departa-
mental public body, criado para auxiliar na garantia da confiabilidade das estatísticas 
oficiais, discutiu a decisão da NAO em julho de 2002 e definiu que, para realizar sua 
classificação, a NAO havia utilizado corretamente as normas e as convenções inter-
nacionais de contabilidade nacional, confirmando, portanto, o status de empresa 
privada (WHITEHOUSE, 2003). Todavia, em 2014, como se verá adiante, a Network 
Rail foi reclassificada como entidade vinculada ao poder público central. Disponível 
em: <http://www.networkrail.co.uk/about-us/governance/>. Acesso em: 15 fev. 2016. 

http://www.networkrail.co.uk/about-us/governance/
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5. The FuTure oF rail: noVo marco da reforma 
regulatórIa

Novas alterações regulatórias, introduzidas pelo governo Blair, provoca-
ram mudanças significativas no papel exercido pela NR no setor ferroviário 
britânico, o que levantou mais questões sobre seu status de companhia 
privada e sobre a denominada “terceira via”, tendo em vista que as alte-
rações realizadas aumentaram o quantum regulatório sobre o setor ferro-
viário (JUPE, 2007:261). Em novo White Paper (“The Future of Rail”)19 do 
Departamento de Transportes, em 2004, o governo divulgou uma tercei-
ra reforma setorial, formalizada através da aprovação do Railways Act de 
2005. Esse último White Paper continha críticas ao processo de privati-
zação realizado, pois, segundo o documento, tal processo teria resultado 
em dois principais problemas: uma organização ineficiente e disfuncional 
combinada com o fracasso no controle dos gastos públicos (DT, 2004). 

De acordo com o White Paper, eram quatro as principais fragilidades 
estruturais do setor: 

(i) ambiente institucional confuso e complexo, com sobrepo-
sição de competências e fragilidades impostas pela ausência 
de liderança estratégica; 

(ii) o sistema regulatório e a estrutura contratual não davam 
ao governo o controle direto sobre os recursos públicos di-
recionados ao setor; 

(iii) a estrutura do setor privado, também muito complexa e 
difícil de regular e de fiscalizar, afastava o governo das deci-
sões tomadas e, portanto, dificultava o planejamento estraté-
gico de acordo com o interesse público; 

(iv) o relacionamento entre as companhias prestadoras de 
serviços de transporte ferroviário e o detentor da infraestru-
tura era baseado em falsas e, algumas vezes, perversas lógi-
cas de incentivos de mercado que, em muitos casos, não re-
fletiam as necessidades dos consumidores, faltando, também 
no setor privado, uma liderança operacional (DT, 2004:13).

Outros problemas eram apontados. Segundo o documento, tanto a 
SRA quanto o ORR possuíam algum papel na decisão sobre os outputs 
da NR e sobre os objetivos de performance da empresa, o que gerava 
incerteza sobre o limite das competências de cada um dos órgãos. Outras 
críticas nesse sentido foram tecidas, como a expansão das determinações 

19  The Future of Rail. Disponível em: <http://www.railwaysarchive.co.uk/documents/
DfT_WP002.pdf>. Acesso em: 10 mar. 2016.

http://www.railwaysarchive.co.uk/documents/DfT_WP002.pdf
http://www.railwaysarchive.co.uk/documents/DfT_WP002.pdf
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europeias sobre o setor, o que acabou por contribuir para a piora da situ-
ação apontada. Em relação à segurança, por exemplo, o Departamento de 
Transportes, a SRA, a European Commission, o ORR (regulador) e a Health 
and Safety Executive (HSE)20 possuíam competências sobre o setor. 

Conforme justificou o governo, tudo isso impunha altos custos diretos. 
No entanto, os custos indiretos também eram elevados, pois a falta de ac-
countability e de uma estratégia clara para o setor prejudicavam a indústria 
(DT, 2004). Desse modo, o governo pretendeu, com as novas alterações, 
orientar melhor a indústria para que esta assumisse a responsabilidade de 
entregar os serviços adequados. 

De acordo com JUPE (2007), a mudança mais radical apresentada 
pelo governo foi a extinção da SRA, que havia sido instituída pelo próprio 
governo Blair e era umas das principais criações da denominada “terceira 
via”. Assim, nota-se que as alterações em relação à atuação do governo 
sobre o setor ferroviário foram significativas. As responsabilidades estraté-
gicas e financeiras que antes pertenciam à SRA passaram a ser exercidas 
diretamente pelo Estado por meio do Departamento de Transportes, ou 
seja, para o controle direto do governo. Afirma-se, no documento, que a 
SRA havia sido concebida em momento em que a escala dos problemas 
do setor não estava tão aparente e que o modelo de liderança do regu-
lador, baseado em persuasão e influência, era inapropriado. Os custos da 
infraestrutura eram crescentes e o regulador exercia papéis cada vez mais 
importantes; assim, sem maiores poderes, a SRA encontrava-se em uma 
posição cada vez mais fragilizada (DT, 2004). Desse modo, o governo de-
cidiu extinguir a SRA, apontando para a necessidade de um novo modelo 
de liderança para o setor. 

O governo anunciou que o Departamento de Transportes passaria 
a ser responsável por estabelecer os níveis nacionais de capacidade e 
performance da indústria. Para realizar tal transferência de competências, 
admitiu-se que isso requereria uma mudança nas habilidades e expertise 
do órgão (DT, 2004).

No que diz respeito à avaliação do papel da SRA e sua extinção, o go-
verno reconheceu que o órgão havia sido exitoso em alguns aspectos, ao 
afirmar que a SRA havia contribuído com algumas realizações, como, por 
exemplo: a SRA fez contribuições importantes no sentido de prosseguir 
com o projeto de modernização da West Coast Route e, ao mesmo tempo, 
conseguiu diminuir os custos de tal empreendimento. Por outro lado, al-
gumas dificuldades foram reconhecidas e enfrentadas pela SRA: como era 
um órgão público, a SRA não tinha condições de liderar a indústria como 

20  É um órgão governamental independente, responsável por encorajar, regular e 
aplicar regras de saúde e segurança do trabalho na Grã-Bretanha. Disponível em: <ht-
tps://en.wikipedia.org/wiki/Health_and_Safety_Executive>. Acesso em: 10 mar. 2016.

https://en.wikipedia.org/wiki/Health_and_Safety_Executive
https://en.wikipedia.org/wiki/Health_and_Safety_Executive
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parte e, além disso, havia limites na habilidade da SRA em organizar uma 
agenda para o setor, tendo em vista que, segundo o governo, tal tarefa 
deveria ser responsabilidade dos Ministros. Outra dificuldade apontada foi 
que a SRA era responsável somente pelo setor ferroviário e, assim, não 
possuía flexibilidade de fazer mudanças dentro de um escopo mais amplo, 
sob uma lógica de logística, agregando os demais modos de transporte 
(DT, 2004). 

Quanto à divisão de responsabilidades entre a NR e as companhias 
operadoras, a avaliação governamental era que tal divisão teria resultado 
tanto em benefícios como em problemas para o setor. Segundo o White 
Paper, os operadores e a NR puderam desenvolver suas habilidades de 
gerenciamento e sua expertise em suas áreas respectivas. Um exemplo 
seria o desenvolvimento do delay attribution system.21 Por outro lado, os 
recursos despendidos com o setor eram crescentes, devido ao complexo 
sistema comercial existente naquele momento. Faltava clareza em relação 
às responsabilidades dos agentes e havia, ainda, um desalinhamento entre 
os incentivos direcionados a cada parte da indústria (DT, 2004). 

Outra verificação importante localizava-se nos resultados de perfor-
mance da indústria, que foram abalados devido à incapacidade do setor 
em reagir diante dos acidentes ocorridos no fim dos anos 1990 e início dos 
anos 2000. Segundo o White Paper, lidar com esses acidentes requeria 
consenso entre a NR, os transportadores de cargas e as demais compa-
nhias presentes no setor – objetivo de cumprimento custoso de ser atingi-
do, visto que todos esses atores poderiam ter prioridades conflitantes. No 
momento dessa nova alteração, o governo não tinha relacionamento direto 
com a NR, o qual ocorria por meio da SRA, que financiava as companhias, 
para que estas contratassem com a NR e repassassem recursos na forma 
de access charges (DT, 2004). 

21   Esse sistema, que vinha se desenvolvendo desde a época da Railtrack, perma-
nece até hoje, embora com algumas alterações. O sistema de atribuições de atrasos é 
fruto de uma negociação realizada entre a Railtrack e os operadores de transportes. 
Nesse sistema, que funciona basicamente como uma câmara de apuração da respon-
sabilidade pelos atrasos verificados na rede, define-se quem assumirá a obrigação de 
compensar as partes pelos prejuízos financeiros incorridos em virtude do atraso. Em 
2003, o sistema foi alterado e estabeleceu-se o Delay Attribution Board que, com-
plementando o funcionamento do delay attribution system, criou o Delay Attribution 
Guide, um documento-guia para atribuição de responsabilidade sobre atrasos, con-
ferindo maior formalidade ao sistema. O Board é responsável pela atualização desse 
guia, assim como por sua aplicação. As alterações visualizadas no processo de atua-
lização precisam ser aprovadas pela ORR. Para saber mais: <http://www.delayattribu-
tionboard.co.uk/documents/annualreports/Delay%20Attribution%20Board%20An-
nual%20Report%202012-2013_Final.pdf>; <http://webarchive.nationalarchives.gov.
uk/20050301192906/http:/dft.gov.uk/stellent/groups/dft_railways/documents/pdf/
dft_railways_pdf_031105.pdf>; <http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/1368770.stm>; 
e <http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/road-and-rail-transport/8393927/Train-
-firms-hire-300-delay-attribution-officers-to-avoid-paying-compensation.html>.

http://www.delayattributionboard.co.uk/documents/annualreports/Delay Attribution Board Annual Report 2012-2013_Final.pdf
http://www.delayattributionboard.co.uk/documents/annualreports/Delay Attribution Board Annual Report 2012-2013_Final.pdf
http://www.delayattributionboard.co.uk/documents/annualreports/Delay Attribution Board Annual Report 2012-2013_Final.pdf
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20050301192906/http:/dft.gov.uk/stellent/groups/dft_railways/documents/pdf/dft_railways_pdf_031105.pdf
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20050301192906/http:/dft.gov.uk/stellent/groups/dft_railways/documents/pdf/dft_railways_pdf_031105.pdf
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20050301192906/http:/dft.gov.uk/stellent/groups/dft_railways/documents/pdf/dft_railways_pdf_031105.pdf
http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/1368770.stm
http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/road-and-rail-transport/8393927/Train-firms-hire-300-delay-attribution-officers-to-avoid-paying-compensation.html
http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/road-and-rail-transport/8393927/Train-firms-hire-300-delay-attribution-officers-to-avoid-paying-compensation.html
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Ocorreram mudanças também no Office of the Rail Regulator, que 
passou a ser, a partir do Railways Transport Safety Act 2003, o Office of 
Rail Regulation (ORR), cujo funcionamento teve início em 5 de julho de 
2004. A partir dessa data, o órgão regulador do setor ferroviário britânico 
passou a ser comandado por um colegiado, em vez de um órgão mono-
crático, composto por membros executivos e não executivos, indicados 
pelo secretário de Transportes, com mandato fixo de cinco anos.22 Essa 
alteração alinhou o setor ferroviário aos demais setores da economia bri-
tânica, que já possuíam órgãos reguladores compostos por colegiados 
(WHITEHOUSE, 2003). 

Suas responsabilidades específicas, a partir desse novo momento, se-
riam: 

(i) aferir os custos dos outputs especificados pela Secretaria 
de Estado e traçar expectativas de receita para a NR, para 
fins de planejamento de longo prazo;23 

(ii) contribuir para que as ferrovias forneçam estudos de 
value for money, tanto para quem paga a tarifa, quanto para 
o contribuinte, levando em consideração a segurança, a per-
formance e o custo da empresa; 

(iii) regular contratos de acesso e arbitrar conflitos de inte-
resses na indústria; 

(iv) aplicar a legislação de segurança e de saúde nas opera-
ções de transporte; 

(v) investigar e fazer recomendações no que diz respeito a 
problemas de perfomance e de custos excedentes; 

(vi) outorgar licenças aos operadores; 

(vii) exercer funções relacionadas ao direito da concorrência 
no setor ferroviário, concorrentemente ao Office of Fair Tra-
ding24; e 

22  Para maiores informações sobre os membros do Board, ver <http://orr.gov.uk/
about-orr/who-we-are/the-board>. Acesso em: 10 mar. 2016.

23  Tendo em vista que a infraestrutura tem três diferentes fontes de financiamento: 
subsídios governamentais, arrecadação por meio da cobrança de tarifas e receitas 
acessórias. 

24  O ORR e o OFT passaram a ter competências concorrentes em relação à inves-
tigação de condutas anticompetitivas no setor ferroviário. No entanto, nesse setor, a 
liderança das investigações é do ORR, com exceção de casos que envolvam cartéis, 
que são investigadas pelo OFT e o Serious Fraud Office. O dispositivo legal que pro-
vê tais competências ao ORR é o Competition Act 1998 (ORR, 2015).

http://orr.gov.uk/about-orr/who-we-are/the-board
http://orr.gov.uk/about-orr/who-we-are/the-board
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(viii) atuar como um repositório único para as informações 
da indústria (DT, 2004:36).

Na época da publicação do documento havia quatro operadoras prin-
cipais no serviço de transporte de cargas. Entre essas operadoras houve 
um crescimento de 45% no volume de bens transportados desde 1995. 
Esse crescimento não somente refletia um aumento no transporte de car-
gas em geral, mas do setor ferroviário como um todo, que experimentava 
um aumento de participação de mercado: o percentual de transporte de 
carga por ferrovia cresceu de 5,9% para quase 7,4% em 2002 (DT, 2004). 
No entanto, o ORR introduziu novos termos contratuais para as operadoras 
de cargas, por meio dos quais determinou que os operadores renuncias-
sem a seus direitos de acesso à malha em caso de não exercício. Apesar 
de todas essas alterações, o ORR continuaria a determinar a tarifa que os 
operadores de cargas pagariam pelo direito de acesso. Segundo o White 
Paper, o ORR levaria em conta que a indústria precisa de um ambiente de 
certeza e consistência sobre as tarifas cobradas.

Ao fim do processo de análise do modelo tarifário para utilização da 
infraestrutura, que havia começado em 1997,25 o órgão regulador recomen-
dou, em 2000,26 a publicidade das tarifas pagas por todos os operadores 
(ORR, 2000). Além disso, determinou-se a realização de pagamentos por 
parte da SRA à Railtrack, com base em indicadores de performance (incen-
tive payment), para que a expansão da malha ferroviária fosse encorajada 
(FOWKES e NASH, 2004).

Algumas das propostas de alteração regulatória do setor realizadas 
no referido White Paper e mencionadas nesse tópico necessitavam de al-
teração legislativa para serem efetivadas. Assim, em abril de 2005, entrou 
em vigor o Railways Act 2005, que, entre outras providências: (i) transferiu 
as competências da SRA para o Departamento de Transportes; (ii) transfe-
riu as competências da HSE para o ORR; e (iii) instituiu o Rail Passengers’ 
Council e os Rail Passengers’ Commitees (UK, 2005).27

25  Em 1997, na primeira avaliação realizada pelo regulador sobre o modelo tarifário 
adotado, diagnosticou-se, entre outros, que: (i) as negociações entre os operadores 
com a Railtrack (com exceção da EWS) eram muito complexas e demoradas; (ii) o 
contexto da infraestrutura já não era o mesmo de quando se estabelecera o modelo 
tarifário, pois havia ocorrido aumento do tráfego em volume e distâncias, geran-
do congestionamento e desgaste da malha, requerendo maiores investimentos para 
manutenção da infraestrutura, que não foram previstos; e (iii) identificou-se que ha-
via poucos incentivos para maiores investimentos (FOWKS e NASH, 2004).

26  Periodic Review of Railtrack’s access charges: final conclusions. Disponível em: 
<http://goo.gl/zxMoUf>. Acesso em: 10 mar. 2016.

27  Notas explicativas sobre o Railways Act de 2005. Disponível em: <http://www.
legislation.gov.uk/ukpga/2005/14/pdfs/ukpgaen_20050014_en.pdf>. Acesso em: 30 
abr. 2016.

http://goo.gl/zxMoUf
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2005/14/pdfs/ukpgaen_20050014_en.pdf
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2005/14/pdfs/ukpgaen_20050014_en.pdf


Regulação e concoRRência no setoR feRRoviáRio inglês: históRico, pRocesso  
de libeRalização e maRco RegulatóRio

63

6. reforma de 2005 e seus desdobramentos 

As alterações experimentadas em 2005 não foram tão radicais quanto as 
que aconteceram durante a década de 1990 e início dos anos 2000. A NR 
continua a ser proprietária da infraestrutura e sua estrutura societária não 
se alterou muito desde a data de sua criação. Atualmente, a NR possui 
membros em vez de acionistas: conta com onze membros especiais, que 
formam um conselho de diretores (Board).28 A entidade também possui 
diretores não executivos, independentes, que auxiliam e fiscalizam o de-
sempenho dos diretores executivos (são sete diretores não executivos).29 
Os membros públicos, que funcionavam como uma espécie de governança 
secundária da empresa, não fazem mais parte da estrutura. Desde o início 
de julho de 2015, os membros públicos da Network Rail foram substituídos 
pelo secretário de Estado, que agora exerce o papel de membro público 
único da empresa.30

Conforme consta na licença de operação na NR, ela opera, mantém, 
renova, substitui, melhora, aumenta e desenvolve a maioria da infraestrutu-
ra do setor ferroviário na Inglaterra, na Escócia e no País de Gales. Ou seja, 
é a grande responsável pela operação e manutenção da infraestrutura.  
Desde que substituiu a Railtrack, a Network Rail passou a assumir, ao lon-
go do tempo, a responsabilidade pela manutenção da infraestrutura, ativi-
dade anteriormente realizada por centenas de empresas subcontratadas, 
fato que era apontado como o principal foco de ineficiências relacionadas 
ao setor ferroviário no momento pós-privatização e liberalização.31 

Alterações foram realizadas em algumas regras europeias de comu-
nicação de informações, o European Reporting Rules,32 e a Network Rail, 
bem como suas subsidiárias, passaram a ser classificadas pelo Office for 
National Statistcs (ONS) como um órgão central do governo. Tal reclassi-
ficação sujeita a Network Rail ao Freedom of Information Act 2000, que 

28  O Board é composto por um presidente do Conselho (não executivo); diretores 
executivos e o diretor-presidente.

29  Até julho de 2015, a Network Rail possuía 46 membros públicos em sua estru-
tura. Esses membros exerciam papel similar ao exercido pelos acionistas de compa-
nhias abertas – com exceção de que os membros, possuindo funções públicas, não 
agiam visando interesses financeiros particulares. Network Rail Website. Disponível 
em: <http://www.networkrail.co.uk/about-us-structure-and-governance/non-execu-
tuve-director-statement-of-responsibilites.pdf>. Acesso em: 10 mar. 2016.

30  Network Rail Website. Disponível em: <http://www.networkrail.co.uk/aspx/721.
aspx>. Acesso em: 13 out. 2015.

31  Informação disponível em: <https://en.wikipedia.org/wiki/Network_Rail>. Aces-
so em: 10 mar. 2016.

32 “Em março de 2013, o processo legislativo para adoção do novo Sistema Euro-
peu de Contabilidade Nacional e Regional (ESA10) foi concluído e passou a viger 
legalmente a partir de 1.º de setembro de 2014 (Regulation 549/2013)” (DT, 2014:8). 

http://www.networkrail.co.uk/about-us-structure-and-governance/non-executuve-director-statement-of-responsibilites.pdf
http://www.networkrail.co.uk/about-us-structure-and-governance/non-executuve-director-statement-of-responsibilites.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Network_Rail


Anuário de publicAções dA grAduAção 201764

dá ao público o direito a informações mantidas por autoridades públicas.33 
Segundo as autoridades responsáveis pela reclassificação, trata-se de uma 
alteração meramente técnica, sem qualquer consequência nas atividades 
cotidianas da empresa ou funcionamento do setor (DT, 2014).

Devido a dúvidas sobre as alterações realizadas, em setembro de 2014 
produziu-se um framework agreement entre o Departamento de Transporte 
inglês e a Network Rail. Esse entendimento estabelece como os dois órgãos 
interagirão em termos de governança corporativa e administração finan-
ceira.34 O princípio-chave desse acordo seria “a preservação da habilidade  
da Network Rail de continuar a gerenciar seus negócios com liberdade 
comercial suficiente dentro de uma regulação e controle efetivos para uma 
companhia no setor público” (DT, 2014:5). 

O ORR também passou por mudanças recentemente. O órgão teve o 
nome alterado para Office of Rail and Roads através do Infrastructure Act 
2015, que também ampliou a competência do ORR para monitorar as ativi-
dades da empresa responsável por implementar o plano de investimentos 
em rodovias anunciado pelo governo britânico no início do ano de 2015.35 

A estrutura atual do setor na Inglaterra permanece similar à estrutura 
implementada após as reformas introduzidas no início dos anos 2000 e 
pode ser representada da seguinte maneira:

33  “O Freedom of Information Act 2000 possibilita o acesso a informações arma-
zenadas por autoridades públicas ao público. Ele o faz por duas formas: autorida-
des públicas são obrigadas a publicar certas informações sobre suas atividades; e o 
público em geral pode requerer informações para autoridades públicas.” Disponível 
em: <https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-freedom-of-information/what-is-
-the-foi-act/>. Acesso em: 10 mar. 2016. Disponível em: <http://www.legislation.gov.
uk/ukpga/2000/36/contents>. Acesso em: 28 set. 2015.

34 Para maiores informações, ver site da Network Rail. Disponível em: <https://
www.networkrail.co.uk/supplying-us/reclassification-as-a-public-sector-body/>. 
Acesso em: 10 mar. 2016.

35  Office of Rail and Road (ORR). Disponível em: <http://orr.gov.uk/news-and-me-
dia/email-alerts/2015/office-of-rail-regulation-to-be-re-named-office-of-rail-and-ro-
ad>. Acesso em: 10 mar. 2016.

https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-freedom-of-information/what-is-the-foi-act/
https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-freedom-of-information/what-is-the-foi-act/
https://www.networkrail.co.uk/supplying-us/reclassification-as-a-public-sector-body/
https://www.networkrail.co.uk/supplying-us/reclassification-as-a-public-sector-body/


Regulação e concoRRência no setoR feRRoviáRio inglês: históRico, pRocesso  
de libeRalização e maRco RegulatóRio

65

Figura 3 
Estrutura atual do setor ferroviário inglês

Fonte: Network Rail.

Em 2016 está prevista a introdução de um novo pacote de tarifas para 
o acesso à infraestrutura ferroviária. Atualmente, os operadores de trans-
porte de cargas pagam uma “pequena proporção” dos custos de desgaste 
da malha ferroviária. Ou seja, eles pagam entre 21% e 28% dos custos, sen-
do o restante coberto pelos passageiros e pelos contribuintes (ORR, 2013).  

Atualmente há quatro principais empresas de transporte de cargas 
na Inglaterra: a DB Schenker; a Direct Rail Services; a Freightliner e a GB 
Railfreight. Além dessas, também há outras três companhias menores: a 
Colas Rail, a Devon and Cornwall Railways e a Mendip Rail.36 Segundo a NR, 
os subsídios públicos têm caído desde quando ela assumiu o lugar da Rail-
track, devido ao aumento do número de passageiros e ao corte de custos 
promovidos pela empresa e estabeleceu o objetivo de continuar a diminuir 
os subsídios nos próximos anos (NR, 2013).

36  Rail freight in Great Britain.  Disponível em: <https://en.wikipedia.org/wiki/Rail_
freight_in_Great_Britain>. Acesso em: 10 mar. 2016.
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7. consIderações fInaIs: questões regulatórIas 
IdentIfIcadas na prImeIra etapa do processo de 
desVertIcalIzação e prIVatIzação das ferroVIas Inglesas

No processo de liberalização e privatização das ferrovias inglesas foram 
identificados alguns problemas. Aponta-se a ocorrência de falha regulató-
ria, no sentido de que o sistema ferroviário inglês enfrentou um processo 
de “subrregulação” (underegulation), diagnóstico que levou o governo in-
glês a operar novas reformas setoriais na década de 2000, a fim de rever o 
quantum regulatório incidente sobre o setor.

Uma das falhas identificadas foi a carência de planejamento estratégi-
co de longo prazo por parte do Estado. Após a privatização não havia um 
órgão responsável por planejar o desenvolvimento do setor. Ao contrário 
do que acontecia sob a vigência do modelo estatal, concentrado na figura 
da British Rail, inexistia monitoramento da demanda pelo transporte ferro-
viário de cargas, de modo a possibilitar o desenvolvimento de estratégias 
negociais. 

O novo modelo confiou nas forças do mercado para produzir a efi-
ciência esperada. Porém, a fragmentação do mercado ferroviário inglês, 
além de ter prejudicado a verificação de economias de escala e escopo, 
determinou a atuação de um número bastante elevado de atores, aumen-
tando os custos de transação envolvidos na atividade do setor. Nesse ce-
nário institucional fragmentado, interesses das diversas partes, muitas ve-
zes, mostraram-se conflitantes. 

A Inglaterra não possuía um órgão coordenador do setor: nem a Rail-
track, nem os operadores, nem qualquer dos órgãos reguladores ocupa-
vam uma posição de organização geral dos serviços e planejamento se-
torial. Em comparação ao modelo alemão, em que a Agência Federal de 
Redes e a DBAG exercem importantes papéis, como será visto em seguida, 
o arranjo inglês confiou excessivamente nas forças do mercado para pro-
mover a eficiência (GEYES E DAYIES, 2000).

Outros problemas enfrentados pela Railtrack referiam-se às dificulda-
des de introdução de novas tecnologias na antiga rede britânica (GEYES 
E DAYIES, 2000).37 Além disso, à Railtrack faltava conhecimento sobre os 
ativos ferroviários, contribuindo para a aparição de problemas na infraes-
trutura. A empresa sofria com o baixo desempenho de sua administração. 

37  Jupe (2007) argumenta que a Railtrack focou de maneira inadequada na ma-
nutenção da rede ferroviária e suas dificuldades em manejar projetos de grande es-
cala ficaram à mostra com o fracasso do projeto de modernização de uma das mais 
movimentadas linhas ferroviárias da Inglaterra, a West Coast Main Line. O custo ini-
cial desse projeto foi calculado em £2,1 bilhões, mas se mostraram substancialmente 
crescentes com o tempo. 
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Verificaram-se falhas referentes à estimativa de custos incorridos em gran-
des projetos, assim como dificuldades de gestão das empresas subcontra-
tadas.38 A Railtrack também falhou em conciliar os objetivos de interesse 
público envolvidos em suas atividades com os interesses dos acionistas de 
aumentar suas margens de lucro (BUTCHER, 2010).

Após o unbundling, os transportadores ferroviários de carga tiveram 
que competir pelas janelas horárias na rede com os transportadores de pas-
sageiros, intensificando o congestionamento da malha.39 Assim, aponta-se 
que a estratégia de promoção da competição no serviço de transporte  
ferroviário de cargas utilizada pelo governo inglês incorreu em duas falhas: 
(i) à medida que se passou a transportar um volume maior de cargas, o 
custo do reparo e manutenção das linhas mostrou-se consideravelmente 
maior que o esperado; e (ii) à medida que a rede ficou congestionada, 
enfrentaram-se problemas para impor tarifas que cobrissem os custos de 
longo prazo (GLAISTER, 2006). 

Outra questão refere-se à terceirização da manutenção da infraestru-
tura. Os contratos firmados entre a Railtrack e os prestadores de servi-
ços de manutenção não eram objeto de regulação pelo Estado (CULLEN, 
2001:23). Posteriormente, o modelo de contrato foi substituído por outro, 
no qual o contratado era escolhido com base na apresentação técnica (em 
oposição ao modelo de preço fixo); um custo-alvo era acordado e revisto 
anualmente e qualquer custo acima ou abaixo do acordado seria dividido 
entre a Railtrack e a empresa de engenharia contratada (CULLEN, 2001). 
Como visto, no fim dos anos 1990 acidentes ocorreram, movimentando 
a opinião pública e abalando a imagem do novo modelo implementa-
do.40 Argumentou-se que a negligência da Railtrack havia prejudicado as 

38  Apesar de ser proprietária da infraestrutura, a Railtrack não possuía recursos 
financeiros suficientes para desenvolver e executar projetos de larga escala. Consul-
tores, companhias especializadas em engenharia ferroviária e gestoras de projetos 
eram contratados para suprir a carência de mão de obra especializada. A terceiriza-
ção foi utilizada, em especial, para serviços de manutenção. Nesse sentido, a ativida-
de da Railtrack voltou-se, basicamente, à gestão de tais contratos (GAYER e DAVIES, 
2000).

39  Esse problema apareceu mais nitidamente quando a EWS tentou negociar com 
a Railtrack, operadora da infraestrutura, a renovação de seu direito de acesso. A EWS 
requereu uma capacidade garantida por dez anos, sendo o contrato renovável por 
até mais 15 anos. Contudo, a Railtrack argumentou que essa condição feria a Diretiva 
14/2001, que restringe esses acordos a no máximo cinco anos, exceto para casos 
de investimentos. Sendo assim, a Railtrack afirmou que não seria possível garantir 
a capacidade de acesso para o período de tempo solicitado pela EWS (FOWKS e 
NASH, 2004:14).

40  Em 5 de outubro de 2000, um acidente em Ladbroke Grove, Londres, deixou 31 
mortos e mais de 400 pessoas feridas. 
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condições dos trilhos, conforme havia previsto a National Audition Office 
(NAO)41 (JUPE, 2007).  

O acidente em Hartfield, de 2000, por exemplo, ocorreu, entre ou-
tras razões, devido a defeitos nos trilhos que haviam sido descobertos 21 
meses antes de sua ocorrência, mas que não foram corrigidos a tempo. 
Segundo JUPE (2007), um problema como o que causou o acidente de 
Hartfield teria chances menores de ter ocorrido caso o sistema de manu-
tenção preventiva da BR estivesse sendo utilizado naquele momento. O 
acidente levou a uma prolongada paralisação da rede à medida que um 
grande programa de inspeções, limitações de velocidade e renovações foi 
colocado em prática. 

A principal fonte de receitas da Railtrack deveria ser a tarifa de acesso 
(track access charges). No entanto, assistia-se a um crescente financia-
mento da companhia com recursos públicos, mas, na qualidade de com-
panhia privada, a Railtrack atuava em função de seus acionistas, deixando 
a manutenção e a renovação de linhas negligenciadas. A Railtrack obteve 
acordos substanciais de financiamento com o ORR em 2000, porém seus 
custos em constante crescimento após o acidente em Hartfield levaram a 
um financiamento adicional de £1,5 bilhão por parte do governo em 2001.

Apesar da complexidade das operações, e da diversidade e quanti-
dade de ativos de infraestrutura, não havia registro de informações de-
talhadas sobre as condições completas da infraestrutura ferroviária por 
parte da Railtrack. Informações do gênero seriam essenciais tanto para 
o gerenciamento dos ativos quanto para o monitoramento do Regulador 
(JUPE, 2007).

O relatório oficial sobre o acidente apontou diversas falhas de sinali-
zação do trecho em que ele ocorreu. Sinalizações recém-implementadas 
ou alteradas, por exemplo, deveriam ter sido analisadas por um comitê 
especial, o que não ocorreu sob a gestão da Railtrack (CULLEN, 2000:97). 
Esse problema, segundo relatado no inquérito que buscou apurar as ra-
zões do acidente, era recorrente e resultado de uma combinação de “ge-
renciamento incompetente e processo inadequado, o último consistindo 
na inexistência de um processo de nível mais elevado para identificar se 
aqueles que foram responsáveis por convocar as comissões o fizeram ou 
não” (CULLEN, 2000:114). Outros problemas também foram observados, 
como de gerenciamento dos trabalhos de manutenção, de treinamento 
dos maquinistas dos trens (identificado como a principal causa do aci-

41  A NAO é um órgão independente do Parlamento britânico responsável por re-
alizar auditorias em departamentos centrais do governo, agências governamentais 
e outros órgãos públicos, reportando os resultados para o parlamento daquele país. 
Disponível em: <https://www.nao.org.uk/about-us/our-work/>. Acesso em: 10 mar. 
2016.

https://www.nao.org.uk/about-us/our-work/
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dente de Ladbroke), de sinalização no material rodante e de eficiência e 
treinamento dos sinaleiros (CULLEN, 2000).

Em determinada parte do relatório, Cullen (2000) discute se a causa 
do acidente poderia ser atribuída ao modelo privatizado, mas conclui que 
não há evidências para tal afirmação, embora a maneira como a privati-
zação foi realizada possa ter contribuído para problemas de segurança.42 

Conforme defende Jupe (2007), as ferrovias poderiam ser entregues 
à iniciativa privada, porém, o governo não poderia permitir que esses 
agentes falhassem onde estivessem oferecendo serviços públicos (GID-
DENS apud JUPE, 2007). Partindo dessa afirmação, o autor argumenta 
que, mesmo que a operação de transporte estivesse nas mãos do mercado,  
o Estado continuaria a assumir riscos, pois os princípios do mercado e 
da livre concorrência não se aplicariam totalmente em algumas partes do 
setor de ferrovias. 

42  “Não havia evidência que me levaria a concluir que, seja qual for a forma em 
que a privatização foi realizada, ela tenha sido prejudicial à segurança. No entanto, 
algumas partes e testemunhas sustentaram que a forma pela qual a privatização 
ocorrera tinha tido uma ampla gama de consequências que eram, direta ou indi-
retamente, prejudiciais à segurança. Este último ponto de vista foi espelhado por 
preocupações claras expressas no seminário Public Perceptions of Rail Safety rea-
lizado pelo Inquérito. Parte dos participantes deste seminário sentiu que uma prio-
ridade menor foi atribuída à segurança do que para outras partes do negócio. Para 
a opinião pública, reforçada pelos acidentes em Southall e Ladbroke Grove, parecia 
claro que a segurança estava em baixa. No seminário Employee Perspectives on Rail 
Safety, representantes sindicais falaram sobre a percepção de seus membros no que 
diz respeito à performance e como isso afetava atitudes em relação à segurança” 
(CULLEN, 2002).
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International Courts and Tribunals (ICTs) are the core of International Law. 
Their efficiency depends on compliance with judgment and reinforced au-
thority on their decisions. At first the Courts were created to act as sub-
sidiary source of International Law, with limited power towards enforcing 
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1. IntroductIon

International Court and Tribunals (ICTs) have consistently faced obstacles 
to ensure compliance with judgments. This is due to the limited possibili-
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ty of formal and structural mechanisms those courts can apply. Over the 
years ICTs’ caseloads have increased significantly and new mechanisms to 
make compliance with judgments more effective has become imperative. 
This research intends to analyse not only the formal and structural mecha-
nisms, but the informal, innovative and alternative mechanisms ICTs have 
adopted in recent years to ensure compliance with judgments. 

Ensuring compliance is crucial for the efficiency of International Law. 
However, for Human Rights courts it is even more vital, as it is directly 
linked to the court’s effectiveness, authority and the protection of human 
rights.3 It was therefore necessary to create innovative mechanisms that 
wouldn’t hinder States’ authority or compromise the functioning of the 
Court. 

Regional ICTs have stronger influence in imposing compliance, due to 
their different and modern ideologies and procedures4. Regional complian-
ce mechanisms vary according to each international court. The European 
Court of Human Rights (ECtHR) and the Inter-American Court of Human 
Rights (IACtHR) have different procedures regarding compliance. Accor-
ding to Laurence Burgorgue-Larsen, ‘if we were to summarize the nature of 
supervision of compliance with judgments on the two continents, we could 
say that in the American system it is judicial, while in Europe it is political.’5 
The competence to monitor compliance falls under different organs in both 
courts: in the ECtHR the Committee of Ministers has that role, whereas in 
the IACtHR the Court concluded that States were to ‘grant the Court the 
authority to monitor compliance with its decisions’.6 Nonetheless, in order 
to fully understand how the monitoring of compliance works in regional 
courts, it is vital to understand each court’s mechanisms separately to later 
compare them. This essay will focus on these two courts: European Court 
of Human Rights (1) and Inter-American Court of Human Rights (2). 

3  Keller, H., Marti, C., ‘Reconceptualizing Implementation: The Judicialization of the 
Execution of the European Court of Human Rights’ Judgments’, The European Jour-
nal of International Law, vol. 26, no. 04, 2016, p. 830

4  Steiner, H. J., Alston, P., Goodman, R., International Human Rights in Context: Law, 
Politics, Morals, Oxford: Oxford University Press, 2007, p. 925

5  Burgorgue-Larsen, L., ‘The powers of the Court to monitor compliance with its 
judgments’, in Burgorgue-Larsen, L., Úbeda de Torres, A. (ed.), The Inter-American 
Court of Human Rights: Case Law and Commentary, Oxford: Oxford University Press, 
2011, p. 179

6  Ibid., p. 178. See Art. 33, 62(1), 62(3), 65 of the American Convention on Human 
Rights, Art. 30 of the Statute of the Court
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2. european court of Human rIgHts

The European Court of Human Rights (ECtHR) entered into force in 1959 
and since then has become ‘an important autonomous source of authori-
ty’.7 With the purpose of creating a new wave of human rights reform in a 
post-war era, European states created an organ that would stimulate and 
realize such reforms. Today, the ECtHR is the ‘most judicially developed’8 
human rights court in the international sphere. In order to ensure accou-
ntability towards human rights violations, compliance with judgments is 
imperative. The Court itself does not have ‘an effective mechanism’9 to 
enforce compliance, it is up to the Committee of Ministers of the Council of 
Europe to supervise compliance with judgments.10 Nonetheless, the Court, 
throughout the years, has developed alternative mechanisms to ensure 
compliance. This paper will not only examine the structural mechanisms 
put forth by the Convention and the Committee of Ministers, but will also 
evaluate the alternative and influential mechanisms designed and utilized 
by the Court.

For the purpose of this research, this section will discuss the following: 
Structural mechanisms (A), Committee of Minister of the Council of Europe 
(B), Political mechanisms (C) and Reform mechanisms (D). 

2.1. structural mecHanIsms

The European Convention on Human Rights is considered to be the most 
effective system regarding human rights in international law.11 It entered 
into force in 1953 and has thus established ‘a basic catalogue of rights 
binding on signatories’,12 which made able the process of enforcing com-
pliance with judgments. The Convention established that judgments are 
binding to states ‘in any case with they are parties’,13 conferring jurisdiction 

7  Keller, H., Sweet, A. S. (eds.), A Europe of Rights: The Impact of the ECHR on Na-
tional Legal Systems, Oxford: Oxford University Press, 2008, p. 3

8  Steiner, Alston, Goodman, op. cit., p. 933

9  Dothan, S., ‘Judicial Tactics in the European Court of Human Rights’, Chicago 
Journal of International Law, vol. 12, no. 1, 2011, p. 116

10  Article 46(2) of the European Convention on Human Rights: “The final judgment 
of the Court shall be transmitted to the Committee of Ministers, which shall supervise 
its execution”

11  Keller, Sweet, op. cit., p. 3

12  Ibid.

13  Article 46(1) of the European Convention on Human Rights: “The High Contracting Parties 
undertake to abide by the final judgment of the Court in any case to which they are parties”
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to the Court in regards to all matters of the Convention.14 Over the years 
the Convention has ‘undergone deep systematic transformations’15, which 
the addition of new protocols and structural changes. These new waves 
of the reform, which will be further developed further into the paper, have 
contributed to the significant growth of new signatory parties.16 

Due to the growth of the Court’s signatory parties and case loads, 
Protocol no. 11 and Protocol no. 14 were introduced in order to make the 
Convention closer to the reality of the Court. Protocol no. 11 was drafted in 
1994 and entered into force in 1998, it was established due to the ‘increase 
in the number of applications and the growing membership of the Coun-
cil of Europe’.17 The protocol also eliminated the European Commission of 
Human Rights and ‘centralized administrative authority to process claims 
in the new Court and its staff, the Registry’.18 These new mechanisms gave 
more power to the Court to act as individual organ, where it could decide 
which cases to judge without a previous approval of a separate commis-
sion and also have more influence over the convention itself. 

Furthermore, Protocol no. 11 also introduced the possibility of indi-
vidual applications.19 With that, victims that had their rights violated are 
able to petition to Court without to apply via their own state via inter-state 
applications.20 This mechanism creates a greater commitment of the State 
to abide by the Court’s ruling, as it will be mention later in the paper, as Sta-
tes depend on the positive outcomes of compliance and so does the Court. 
Due to the centralised authority now established, Protocol no. 11 ‘indirectly 
empowered the Committee to put further and systematic pressure over 
non-abiding countries’.21 The possibility of individual applications also in-

14  Article 32(1) of the European Convention on Human Rights: “The jurisdiction of 
the Court shall extend to all matters concerning the interpretation and application 
of the Convention and the Protocols thereto which are referred to it as provided in 
Articles 33, 34, 46 and 47”

15  Keller, Sweet, op. cit., p. 5

16  Ibid.

17  Protocol 11, Preamble

18  Keller, Sweet, op. cit., p. 7

19  Protocol 11, p. 5. Art. 43 of the European Convention on Human Rights: “The 
Court may receive applications from any person, non-governmental organisation of 
group of individuals claiming to be a victim of a violation by one of the High Con-
tracting Parties of the rights set forth in the Convention of the Protocols thereto. The 
High Contracting Parties undertake not to hinder in any way the effective exercise 
of this right.”

20  Art. 33 of the European Convention on Human Rights: “Any High Contracting 
Party may refer to the Court any alleged breach of the provisions of the Convention 
and the Protocols thereto by another High Contracting Party.”

21  Marmo, M., ‘The Execution of Judgments of the European Court of Human Ri-
ghts: A Political Battle’, Maastricht Journal of European and Comparative Law, vol. 
15, no. 02, p. 252
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fluences the supranational implementation of the Convention, a point which  
will also be further explained in the course of this paper, where enhances 
the credibility of the Court and it’s powers to impose compliance. It is said 
that due to the application of Protocol no. 11 the Court has ‘possessed all of 
the formal power required for it to acquire and exert dominance over the 
evolution of the Convention system’.22 

Another important reform made in the convention is the implementa-
tion of Protocol no. 14. This Protocol was drafted in 2004 with the purpose 
to ‘maintain and improve the efficiency of the control system for the long 
term’.23 This new wave of reform was focused in three areas: (i) greater 
compatibility of domestic legislation with the terms of the Convention, 
as a way to prevent greater violations; (ii) reduce the Court’s workload 
by revising the pre-Court system, also known as pilot judgments that will 
be further explained in the following paragraph; and (iii) revision of the 
Court’s control system to improve compliance rates.24 An important as-
pect that was introduced by Protocol no. 14, in regards to point (iii), was 
the new process of friendly settlements.25 Friendly settlements, a com-
pliance mechanism also utilized by other regional courts, is favourable to 
both the respondent State and the Court. The confidential procedure de-
termined by the Convention helps the credibility of the State and, simul-
taneously, increases compliance rates without the exhaustive measures 
of a judgment process. Protocol no. 14 entered into force in 2010, where 
the total number of new friendly settlements was 233; the following the 
number increased to 564, which goes to show the effectiveness of the 
new procedure established in this protocol, the numbers have remained in 
this scale where in 2016 the total number of new friendly settlements was 
510.26 This protocol is said to have ‘introduced a new form of direct judicial 
review of compliance’.27 

The Pilot-Judgment Procedure28 plays a vital role in the Court’s ef-
fectiveness as repetitive cases ‘represent a significant proportion of the 

22  Keller, Sweet, op. cit., p. 8

23  Protocol 14, Preamble

24  Marmo, op. cit., p. 248

25  Protocol 14, Art. 15. Art. 39 (1) of the European Convention on Human Rights: “At 
any stage of the proceedings, the Court may place itself at the disposal of the parties 
concerned with a view to securing a friendly settlement of the matter on the basis 
of respect for human rights as defined in the Convention and the Protocols thereto”. 
Art. 39 (2): “Proceedings conducted under paragraph 1 shall be confidential”. Art. 39 
(3): “If a friendly settlement is effected, the Court shall strike the case out of its list 
by means of a decision which shall be confined to a brief statement of the facts and 
of the solution reached”. 

26  10th Annual Report of the Committee of Ministers 2016, p. 76

27  Keller, Marti op. cit., p. 849

28  European Court of Human Rights, The Pilot Judgment Procedure (2009), para. 
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Court’s workload and therefore contribute to the congestion in the Court’s 
processes’.29 Besides de effectiveness of the Court, the pilot judgment pro-
cedure also affects other areas, as ‘the Court’s authority and the system’s 
credibility both depend to a large extent on the effectiveness of this pro-
cess’.30 This process was created as a way of ‘dealing with large groups 
of identical cases that derive from the same underlying problem’,31 thus 
stimulating the Court’s efficiency and creating standard pathways to im-
plement compliance of judgments.

2.2. commIttee of mInIsters of tHe councIl of europe

The Committee of Ministers of the Council of Europe is in charge of moni-
toring compliance with judgments of the ECtHR.32 It verifies, therefore, if 
the states have complied with the remedial measures, either specific and/
or general, as a result of violations of the Convention.33 The scope of its 
supervision is delimited in Rule 6.2 of the Committee of Ministers’ Rules 
of Procedure.34 In more recent years, the Committee of Ministers has con-

2: “The way in which the procedure operates is that when the Court receives a sig-
nificant number of applications deriving from the same root cause, it may decide to 
select one or more of them for priority treatment. In dealing with the selected case 
or cases, it will seek to achieve a solution that extends beyond the particular case or 
cases so as to cover all similar cases raising the same issue. The resulting judgment 
will be a pilot judgment”

29 European Court of Human Rights, The Pilot Judgment Procedure (2009), para. 1

30 Explanatory Report to Protocol no. 14 to the Convention for the Protection of 
Human Rights and Fundamental Freedoms, amending the control system of the Con-
vention, para. 16

31 European Court of Human Rights, The Pilot Judgment Procedure (2009), para. 1

32 Article 46(2) of the European Convention on Human Rights: “The final judgment 
of the Court shall be transmitted to the Committee of Ministers, which shall supervise 
its execution”. Article 46(4): “If the Committee of Ministers considered that a High 
Contracting Party refuses to abide by a final judgment I a case to which it is a party, 
it may, after serving formal notice on that Party and by decision adopted by a majo-
rity vote of two-thirds of the representatives entitled to sit on the committee, refer 
to the Court the question whether that Party has failed to fulfil its obligation under 
paragraph 1.”

33 Steiner, Alston, Goodman, op. cit., p. 944

34 Rule 6.2 of the Committee of Ministers’ Rules of Procedure: “When supervising 
the execution of a judgment by the High Contracting Party concerned, pursuant to 
Article 46, paragraph 2, of the Convention, the Committee of Ministers shall exami-
ne: a) whether any just satisfaction awarded by the Court has been paid, including 
as the case may be, default interest; and b) if required, and taking into account the 
discretion of the High Contracting Party concerned to choose the means necessary 
to comply with the judgment, whether: i) individual measures have been taken to 
ensure that the violation has ceased and that injured party is put, as far as possible, 
in the same situation as that party enjoyed prior to the violation of the Convention; 
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tinuously emphasized on the necessity to make supervision of judgments 
more effective and transparent.35 

The Committee of Ministers must examine whether individual and ge-
neral measures have been adopted.36 Individuals measures relates to the 
applications, where the consequences suffered by those due to violations 
of the Convention must be erased; general measures regards to the pre-
vention of such violations.37 Individual measures normally take the form of 
just satisfaction, which are monetary compensation; and, further actions, 
in order to achieve restituto in integrum, such as reopening of criminal 
proceedings.38 These measures are necessary in order counterweigh the 
consequences generated by the violations of the state. General measures 
are also vital towards attaining restituto in integrum. These measure can 
take form as review of domestic legislation, new judicial structural modifi-
cations, or even constitutional changes.39 Effective domestic measures are 
vital to ensure security towards human rights in Europe and to increase 
prevention of similar violations. 

The High Level Conference on the Future of the European Court of 
Human Rights, most commonly known as the Interlaken Declaration, was 
held on the 19th of February 2010. This declaration had the objective of to 
created changes to the methods of supervision of execution of judgments 
and decisions by the ECtHR ‘in order to improve efficiency and transpa-
rency’.40 At the 1092nd meeting of the Committee of Ministers ‘endorsed 
the principle of the twin-tack approach concerning a new system for the 
supervision of the execution’,41 following that the new system was agre-
ed on the 1100th meeting and implemented on the 1st of January 2011. The 
twin-tack supervision process is established in a continuous manner that 
divides cases into ‘two parallel and interdependent procedures’42 – stan-
dard and enhanced supervision. These two types of procedure also relate 
to Rule 4 of the Rules of the Committee of Minister for the supervision of 

ii) general measures have been adopted, preventing new violations similar to that or 
those found or putting and end to continuing violations.”

35  09th Annual Report of the Committee of Ministers 2015, p. 245

36  See Rule 6.2(b) of the Rules of the Committee of Ministers for the supervision of 
the execution of judgments and of the terms of friendly settlements

37  09th Annual Report of the Committee of Ministers 2015, p. 246

38  Ibid.

39  Ibid.

40  10th Annual Report of the Committee of Ministers 2016, p. 287, para. 19

41  Supervision of the execution of judgments and decisions of the European Court 
of Human Rights, New Working Methods, Twin-track supervision system, preliminary 
remarks

42  Ibid., paragraph 1.3
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the execution of judgments and of the terms of friendly settlements.43 The 
types of cases that fall under enhanced supervision are i) cases requiring 
urgent individual measures; ii) pilot judgments; iii) judgments otherwise 
disclosing major structural and/or complex problems as identifies by the 
Court and/or by the Committee of Minister; and iv) interstate cases.44 In 
cases of standard supervision procedure, ‘the Committee of Ministers’ in-
tervention in limited’,45 developments are conducted by the Department 
for execution of judgments; states, however, are able to request that the 
case be transferred to enhanced supervision procedure.46

Furthermore, the Interlaken Action Plan established new working me-
thods in regards to the transparency of the supervision of execution of the 
judgments and decisions of the European Court of Human Rights. The new 
methods obliged states to provide action plans and reports, which states 
which measures will be taken by the respondent state and which measu-
res have already been implemented.47 These both new methods are to be 
made available to the Court by the States within, at the latest, six months 
of a judgment being final.48 An action plan shall determine the measures 
the respondent State will take to implement the judgment made by the 
Court.49 On the 11th of April 2017, the state of Lithuania provided the action 
plan regarding the case Gedrimas v. Lithuania. The report established which  
measures were required to be taken, it divided them into individual and 
general measures; the plan also disclosed which measures were already 
implemented, in this case payment of non-pecuniary damage and expen-
ses.50 An action report informs which measures have been implemented by 
the respondent State or why no further measures are necessary.51 A recent 

43  Rule 4 of the Rules of the Committee of Ministers for the supervision of the 
execution of judgments and of the terms of friendly settlements: “1. The Committee 
of Ministers shall give priority to supervision of the execution of judgments in which 
the Court has identified what it considers a systematic problem (…)”

44  10th Annual Report of the Committee of Ministers 2016, p. 287, para. 22

45  Ibid., p. 289, para. 30

46  Ibid.

47  Supervision of the execution of judgments and decisions of the European Court 
of Human Rights, New Working Methods, Twin-track supervision system, paragraph 3

48  Ibid.

49  Ibid., paragraph 3.1 (i.) “An action plan is a plan setting out the measures the 
respondent State intends to take to implement a judgment of the Court, including 
an indicative timetable. The plan shall, if possible, set out all measures necessary 
to implement the judgment. Alternatively, where it is not possible to determine all 
measures immediately, the plan shall set out the steps to be taken to determine the 
measures required, including an indicative timetable for such steps.”

50  Action plan DH-DD(2017)428

51  Supervision of the execution of judgments and decisions of the European Court of 
Human Rights, New Working Methods, Twin-track supervision system, paragraph 3.1 
(ii.) “An action report is a report by the respondent State setting out all the measures  
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action report was submitted by the state of Slovenia regarding the case of 
L.M. v. Slovenia. The report divulged all the measures implemented by the 
responding state, and that Slovenia had taken both individual and general 
measure, thus complying with its obligations under Article 46(1) of the 
Convention.52 Action plans and reports are imperative for the effectiveness 
and transparency of supervision of execution of judgments and decisions 
of the European Court of Human Rights. By obliging states to provide such 
information, within a precise time frame, makes compliance with judgment 
decisions more effective. Such information is made public and can, there-
fore, influence compliance rates as a political mechanism. 

Within the Council of Europe, the Parliamentary Assembly works in 
parallel with the Committee of Ministers by regularly reporting on the im-
plementation of the Court’s judgments.53 This role consists of recommen-
dations to the States, the Committee of Ministers and the Court.54 The most 
recent recommendations55 were product of the eight report made accessi-
ble in September 2015 and the night report will be made during the session 
of June 2017.56 

With the objective to make supervision of compliance more effecti-
ve, the Department for Execution of Judgments of the European Court 
of Human Rights was created. This department ‘advises and assists the 
Committee of Ministers in its functions of supervision of the execution of 
judgments of the European Court of Human Rights (…) on the other hand, 
the Department provides support to the member States in their efforts 
to achieve full, effective and prompt execution of the judgments of the 
European Court of Human Rights, in the cases to which they are parties’.57 
Besides from assisting with the supervision of judgments, the Department, 
since 2006, develops targeted co-operation activities, which is a good 
component to promote and influence compliance of judgments.58 These 
activities ‘compromise legal expertise, round tables, exchange of expe-
rience between interested states and training programmes’.59 In 2017 the  
Department launched a new mechanism that ‘aims at improving the visi-

taken to implement a judgment of the European Court of Human Rights, an/or an 
explanation of why no measures, or no further measures, are necessary.”

52  Action report DH-DD(2017)424

53  10th Annual Report of the Committee of Ministers 2016, p. 21, para. 27

54  10th Annual Report of the Committee of Ministers 2016, p. 21, para. 27

55  Recommendation 2079 (2015) and Resolution 2075 (2015)

56  10th Annual Report of the Committee of Ministers 2016, p. 21, para. 27

57  See Mandate of the Department for the Execution of Judgments of the Europe-
an Court of Human Rights

58  10th Annual Report of the Committee of Ministers 2016, p. 22, para. 30

59  Ibid.
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bility and transparency of the process of execution of the judgments of 
the European Court’.60 This new mechanism is the HUDOC-EXEC database 
where it is possible to find all documents relating to the execution of ju-
dgments.61 

The Department for Execution of Judgments of the European Court 
of Human Rights is in charge of supervising the payment of just satisfac-
tion. After the new working methods that were established in 2011, the De-
partment adopted a simplified procedure for the supervision of payments 
of just satisfaction.62 The Department supervises the process of payment, 
and in some cases default interest due to late payment of the respondent 
state, and also establishes a two-month period of compliant about just 
satisfaction.63

2.3. polItIcal mecHanIsms 

In order to ensure effective compliance with judgments, decisions must 
be incorporated into the State’s domestic legal system.64 The Court has a 
‘shared responsibility in the implementation of its judgments’,65 together 
with the Committee of Ministers and the member states, which is known to 
be a ‘political process that plays out on the domestic level’.66 

The Committee of Ministers supervision process is based on political 
pressure consisting of: ‘the supra-national political pressure from the Com-
mittee being a body of the CoE; and the peer political pressure originating 
from the other states though their representation in this body’.67 In 2005, 
the Group of Wise Persons was created; it is ‘a group of experts in the field 
of human rights and the European Convention’.68

Compliance of judgments can also be attributed to the correlation 
between reputation of the Court and compliance rates.69 States can be 

60  Ibid.

61   Ibid.

62  Ibid., p. 289

63  Ibid., p. 290. Payment of just satisfaction is considered closed if no complaint is 
made in the two-month period.

64  Keller, Marti, op. cit., p. 830

65  Ibid., p. 831

66  Ibid.

67  Marmo, op. cit., p. 246

68  Ibid. p. 248

69  Dothan, op. cit., p. 115
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greatly affected by a ‘reputational sanction’,70 which its degree of impact 
depends solely of the Court’s authority and reputation over compliance.71 
As in was mentioned in the sectioned above, the monitoring of compliance 
and enforcement of judgments is conducted by the Committee of Minis-
ters and not the Court. The Court does not have coercive mechanisms to 
enforce compliance, monetary sanctions are attributed by the Committee; 
therefore, the Court’s ability to influence compliance rates is via political 
manoeuvres.72 The Court’s reputation increases if compliance rates incre-
ases, so the Court is able to impose costlier judgments as member states 
will not take the reputational risk of non-compliance.73 In order to maintain 
a high compliance rate, the Court will issue different monetary sanctions 
and remedies whether the member state has a high or low-reputation, this 
is illustrated in several cases over the years, such as in the case of Bankovic 
and Others v. Belgium and Others74.75  This trend also creates the possibili-
ty for the Court to issue member states to commit to higher human rights 
standards, examples of these are the Dudgeon v. United Kingdom76, Reese 
v. United Kingdom77 and Christine Goodwin v. United Kingdom78.79 

Furthermore, the Court’s authority and credibility has been diminished 
at times due to Turkey’s refusal to comply with judgments.80 In the Loizidou 
case,81 Turkey ‘explicitly declared that it had no intention of, and could see 
no legal obligation to, apply the Court’s ruling’.82 Standard mechanisms uti-
lized by the Court were inefficient and  the European Union used political 
pressure to ensure compliance of the judgment when discussing Turkey’s 
possibility to enter the EU.83 This case generated a negative effective on 
the Court’s credibility and portrayed it as a political negotiator rather than 

70  Ibid., p. 116

71   Ibid.

72  Ibid., p. 116-9

73  Ibid., p. 126-7

74  Case of Bankovic and Others v. Belgium and Others, 44 European Court of Hu-
man Rights SE5 (2001)

75  Dothan, op. cit., p. 138-9

76  Case of Dudgeon v. United Kingdom, 4 European Court of Human Rights 149 
(1981)

77  Case of Rees v. United Kingdom, 9 European Court of Human Rights 56 (1986)

78  Case of Christine Goodwin v. United Kingdom, 35 European Court of Human 
Rights 18 (2002)

79  Dothan, op. cit., p. 126-9

80  Marmo, op. cit., p. 237

81  Case of Loizidou v. Turkey (Application no. 15318/89). Just satisfaction was paid 
by Turkey in 2003

82  Marmo, op. cit., p. 238

83  Ibid., p. 239
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a human rights judicial court.84aftehter ss, dge  political negotiater rather 
than a human rights judicial court.on to, apply the Courtengajaram com ela 
agente Nonetheless, the cooperation between the EU and the CoE pressu-
red Turkey to comply and showed the Committee the need to impose en-
forcement mechanisms.85 After this episode, and due to the correlation of 
compliance with the Court’s reputation, the Council of Europe’s Parliamen-
tary Assembly established a ‘Black-list of non-compliant countries’.86 This 
goes to show the CoE’s increased political pressure to ensure compliance 
with judgments and new techniques to enhance monitoring of compliance. 
(other case turkey)

2.4. reform mecHanIsms

The Court has recently drafted two new protocols, which will help contri-
bute to the efficiency of compliance, to be amended into the European 
Convention – Protocol no. 15 and 16. Protocol no. 15 was drafted as a con-
sequence of the Interlaken Action Plan, with the intent to make the Court 
more efficient and consistent with its case law.87 Articles 388 and 489 of 
this Protocol ‘argue for the reduction of the time limit’90 and the need for 
‘accelerating proceedings before the Court in cases which raise a serious 
question affecting the interpretation of the Convention’91. Article 592 of the 

84  Case of Loizidou v. Turkey (Application no. 15318/89). Dissenting opinion of 
Judge Pettiti

85  Marmo, op. cit., p. 239

86  Ibid., p. 241. ‘In 2005, the Rapporteur of the Committee on Legal Affairs and 
Human Rights, Jurgens, selected a number of decisions of the ECtHR that had not 
been implemented by respondent states more than five years after the delivery of 
judgment along with other decisions raising important implementation issues’

87  Protocol no. 15 amending the Convention for the Protection of Human Rights 
and Fundamental Freedoms – Explanatory Report

88  Protocol no. 15 amending the Convention on the Protection of Human Rights 
and Fundamental Freedom, Strasbourg, 24.VI.2013, Article 3 “In Article 30 of the 
Convention, the words “unless one of the parties to the case objects” shall be dele-
ted”

89  Ibid., Article 4 “In Article 35, paragraph 1 of the Convention, the words “within 
a period of six months” shall be replaced by the words “within a period of four mon-
ths””

90  Protocol no. 15 amending the Convention for the Protection of Human Rights 
and Fundamental Freedoms – Explanatory Report, para. 21

91  Ibid., para. 17

92  Protocol no. 15 amending the Convention on the Protection of Human Rights and 
Fundamental Freedom, Strasbourg, 24.VI.2013, Article 5 “In Article 35, paragraph 3, sub-
-paragraph b of the Convention, the words “and provided that no case may be rejected on 
this ground which had not been duly considered by a domestic tribunal” shall be deleted”
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Protocol limits the content of cases brought to the Court, it is ‘intended to 
give greater effect to the maxim de minimis non curat praetor’,93 which will 
therefore diminish the Court’s caseload and period of time the course of 
judgment proceedings take. 

Protocol no. 16 takes an innovative role regarding the Court’s jurisdic-
tion, with the proposal of non-binding advisory opinions. It was conclu-
ded by the Committee of Ministers Group of Wise Persons in 2005 that ‘it 
would be useful to introduced a system under which the national courts 
could apply to the Court for advisory opinions on legal questions relating 
to interpretation of the Convention and the protocols thereto, in order to 
foster dialogue between courts and enhance the Court’s “constitutional” 
role’.94 The Protocol no. 16 is a consequence of the deliberations of the 
Izmir High-level Conference on the future of the Court (2011) and the Bri-
ghton High-level Conference on the future of the Court (2012), to which 
determined that ‘the interaction between the Court and national autho-
rities could be strengthened by the introduction into the Convention of a 
further power of the Court’.95 This mechanism could reflect positively to 
the compliance rates,  due to its non-binding characteristic, non-complian-
ce of advisory opinions would not reflect poorly of the court as it holds a 
consultative role. 

3. Inter-amerIcan court of Human rIgHts

The Inter-American Court of Human Rights has consistently emphasized its 
jurisdiction over monitoring compliance96, and, in recent years, has incor-
porated new mechanisms to make compliance more effective. As a regio-
nal court, it faces many obstacles concerning compliance, especially since 
the American States are known to have difficulty ‘to overcome the suscep-
tibilities of sovereign states’.97 Therefore, compliance must fall under the 
Court’s jurisdiction to be effective. This point was affirmed in the Baena 

93  Protocol no. 15 amending the Convention for the Protection of Human Rights 
and Fundamental Freedoms – Explanatory Report, para. 23

94  CM(2006)203, para. 135

95  Protocol no. 16 amending the Convention for the Protection of Human Rights 
and Fundamental Freedoms – Explanatory Report, para. 3

96  Inter-American Court of Human Rights Annual Report (2015) p. 16. ‘The Inter-A-
merican Court is responsible for monitoring compliance with its judgments. The au-
thority to monitor its judgments is inherent in the exercise of its jurisdictional power, 
and the legal grounds can be found in Articles 33, 62(1), 62(3) and 65 of the Conven-
tion, as well as in Article 30 of the Statute of the Court’

97  Burgorgue-Larsen, op. cit., p. 180
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Ricardo et al.98 case and in the American Convention on Human Rights99. 
However, compliance within the states of Latin America is known to be 
‘neither fast nor effective’100, therefore it is important to understand what 
mechanisms are utilized by this court to ensure compliance. 

For the purpose of this research, this section will discuss the following: 
Mechanisms on procedure established by the Court (A), Partial compliance 
and new mechanisms (B), Non-binding mechanisms (C) and Obstacles in 
ensuring compliance and criticism (D). 

3.1. mecHanIsms on procedure establIsHed by tHe court

Monitoring compliance is a fundamental part of the Court’s exercise. Ab-
solute compliance of judgments is an essential element in ensuring the 
full exercise of rights stipulated in the American Convention on Human 
Rights throughout the Americas.101  There is a visible pattern of increase 
in monitoring of compliance by the Court. For example in 2015 there were 
61 cases being monitored by the Court and 36 new compliance orders.102 
This can be a longstanding process due to the numerous reparations set 
towards human rights violations, however, according to Article 68(1) of the 
American Convention103, once a judgment is made by the Court it is le-
gally binding to the parties involved. The Court, within its structure104, has 
established compliance mechanisms to influence and stimulate States to 
comply with its judgments. The American Convention does ‘not include a 

98  Case of Baena Ricardo et al. v. Panama. Competence. Judgment of November 
28, 2003. Series C No. 104, para 131: ‘The Court has the authority inherent in its juris-
dictional function to monitor compliance with its decisions (…) the State must ensure 
implementation at the national level of the Court’s decisions in its judgments.’ 

99  See Article 68(1) of the American Convention on Human Rights 1969 ‘The State 
Parties to the Convention undertake to comply with the judgement of the Court in 
any case to which they are parties’

100  Burgorgue-Larsen, op cit., p. 184

101  Basch, F., Filippini, L., Mariano, A. L., Rossi, N. F., Schreiber, B. ‘A Eficácia do 
Sistema Interamericano de Proteção de Direitos Humanos: Uma Abordagem Quan-
titativa sobre seu Funcionamento e sobre o Cumprimento de suas Decisões’ SUR, 
Revista Internacional de Direitos Humanos, vol. 07, no. 12, 2010, p. 27

102  Inter-American Court of Human Rights Annual Report (2015) p. 56

103  Art. 68(1) of the American Convention on Human Rights: ‘The State Parties to 
the Convention undertake to comply with the judgment of the Court in any case to 
which they are parties.’

104  See Rules of Procedure of the Inter-American Court of Human Rights, the 
Court’s annual reports, and the IACtHR’s Statute
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formal mechanism for monitoring state compliance’,105 and thus, must rely 
on other types of mechanism to rise the rate of state compliance. 

One of the most successful compliance mechanisms is the publishing 
of compliance orders online, which are published ‘in remarkable detail’106, 
influence states to revaluate their positions regarding their obligations,107 
and, consequently, take on a political role. These orders declare which sta-
tes have complied with their judgment obligation’s, and, to those who have 
not complied. Not only does it determine full compliance or non-complian-
ce, it shows which States have granted partial compliance of their repa-
rations; in the published orders all information is given regarding which 
specific sections have not been met and all the reparations that had been 
fully complied with. This mechanism ‘is a source of pressure which forces 
them to face up to their international obligations’.108 Making orders uni-
versally available generates socio-political pressure with the purpose of 
States complying with judgments of the Court in a quicker manner.109 The 
Court maintains contentious cases open and on its schedule until the Sta-
te has fully complied with all reparations required,110 for example, in 2015, 
four cases were closed due to full compliance by the States.111 Likewise, 
the Court also publishes online a table that shows which cases are in the 
monitoring compliance stage and those who have non-complied as are 
subject to Art. 65 of the Convention.112 The table organizes the cases by 
State and date of judgment, it also links the compliance orders of each 
case. Currently there are 168 cases in the stage of monitoring compliance, 
and 14 cases in which Art. 65 of the Convention has been applied and its 
situation has not changed.113 Peru is the state with most cases in monitoring 
stage (35). The judgment determining reparations for the Case of Loayza 

105  Hawkins, D., Jacoby, W., ‘Partial Compliance: A Comparison of the European 
and Inter-American Courts of Human Rights’, Journal of International Law and Inter-
national Relations, vol. 06, no. 1, p. 47

106  Ibid., p. 48

107  Art. 69(4) of the Rules of Procedure of the Inter-American Court of Human 
Rights. ‘Once the Tribunal has obtained all relevant information, it shall determine the 
state of compliance with its decisions and issue the relevant orders’

108  Burgorgue-Larsen, op. cit, p. 182

109  Ibid., p. 190

110  Pasqualucci, J. M., ‘State Compliance with Court-Ordered Reparations’ in Pas-
qualucci, J. M., The Practice and Procedure of the Inter-American Court of Human 
Rights, New York: Cambridge University Press, 2013, p. 303

111  Inter-American Court of Human Rights Annual Report (2015) p. 56 (Case of 
Pacheco Tineo Family v. Bolivia, Case of Suárez Peralta v. Ecuador, Case of Albán 
Cornejo et al. v. Ecuador, and Case of Mohamed v. Argentina)

112  Table available at the Inter-American Court of Human Rights website: http://
www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/casos_en_etapa_de_supervision.cfm 

113  This data was acquired on March 2nd of 2017 

http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/casos_en_etapa_de_supervision.cfm
http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/casos_en_etapa_de_supervision.cfm
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Tamayo v. Peru114 was on November 27th of 1998, and has thus received nine 
compliance orders due not partial compliance.115 For international law this 
situation is considered disadvantageous to the state of Peru, as it shows its 
lack of compliance with the Court’s judgments.

The Rules of Procedure of the IACtHR establishes that the States and 
representatives of the victim(s) must submit periodic reports regarding 
the reparations set forth by the Court,116 as well as receive the observations 
of the Commission.117 The submitted reports are  evaluated by the Court, 
which  determines which reparations have been complied with by the Sta-
te, with the possibility to give advice on how to accomplish the pending 
ones.118 This mechanism allows the court to ‘assess the status of State com-
pliance’.119 Adding to that, the IACtHR also issues compliance reports in 
regards to pending cases120, which helps to ‘evaluate state compliance with 
the original orders’121 as well as to increase pressure for states to comply. 

The IACtHR has developed a mechanism to accelerate the process of 
compliance by issuing private hearings, if the Court deems necessary,122 in 
order to discuss compliance with the party states. This mechanism is uti-
lized by the Court when a State and/or the representatives of the victims 
have not provided the Court the required information to properly monitor 
compliance,123 and it has been applied in many cases before.124 The Court 
implemented this process in 2007, and since then has generated positi-

114  Case of Loayza Tamayo v. Peru. Reparations and Costs. Judgment of November 
27, 1998. Series C No. 42

115  Data acquired at: http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/casos_en_eta-
pa_de_supervision.cfm

116  See Art. 69 of the Rules of Procedure of the Inter-American Court of Human 
Rights

117  Inter-American Court of Human Rights Annual Report (2015) p. 16

118  Ibid.

119  Case of Suárez Rosero v. Ecuador. Monitoring Compliance with Judgment. Or-
der of the Inter-American Court of Human Rights of July 10, 2007. p. 4 para. 05

120  See Art. 69 of the Rules of Procedure of the Inter-American Court of Human 
Rights

121  Hawkins, Jacoby, op. cit., p. 48

122  See Art. 15(1) ‘The Court shall hold hearing when it deems appropriate to do 
so. Hearings shall be public, unless the Tribunal deems it appropriate that they be 
private’ and 69(3) ‘When it deems appropriate, the Tribunal may convene the State 
and the victims’ representatives to a hearing in order to monitor compliance with its 
decisions; the Court shall hear the opinion of the Commission at that hearing’ of the 
Rules of Procedure of the Inter-American Court of Human Rights

123  Burgorgue-Larsen, op. cit., p. 182

124  See Cade of Claude Reyes et al. v. Chile, Case of Baena Ricardo et al. v. Panama, 
Case of Barrios Altos v. Peru. 

http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/casos_en_etapa_de_supervision.cfm
http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/casos_en_etapa_de_supervision.cfm
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ve results and progress.125 In the case of Barrios Altos,126 the Court issued 
a private hearing to discuss compliance of the state of Peru due to not 
complying with the obligations established in the judgment of merits in an 
extensive amount of time.127 More recently, the Court held seven private he-
arings on monitoring compliance with judgments in 2015.128 Also, in these 
private hearing, as a way to figure out difficulties129,  the Court can expe-
dite compliance by proposing alternatives as a compromise between the 
State and the victims representatives.130 Alternatives means can increase 
compliance as many state parties do not have domestic mechanisms that 
enforce or implement the Court’s decisions131, and thus can use them to 
achieve accomplishment. In these private hearings the Court also ‘encou-
rages compliance with the judgment, calls attention to a lack of willingness 
to comply, and promotes the establishment of timetables for compliance 
by all those involved’.132 This procedure develops a more amicable resolu-
tion with the aim of satisfying all parties involved. The success of private 
hearings on monitoring compliance has been widely recognized, including 
by the OAS General Assembly, which,  in the resolution ‘Observations and 
recommendations on the Annual Report of the Inter-American Court of 
Human Right’, stated that ‘the private hearings held on the monitoring of 
compliance with the Court’s judgments have been important and construc-
tive and have yielded positive results’.133 

Furthermore, by continuing the strategy mentioned above, the Court 
also applies the procedure of implementing joint monitoring hearings, as 
well as ‘issuing joint orders on compliance with similar or the same pending 
measures of reparation in several cases concerning the same State’.134 This 
process, however, is only utilized when (i) cases present compliance orders 
of the same issue or (ii) in cases that the Court has ‘verified the existence 
of structural difficulties or problems that could hinder the implementation 

125  Inter-American Court of Human Rights Annual Report (2015) p. 16

126  Barrios Altos v. Peru. Merits. Judgment March 14, 2001. Series C No. 75

127  Barrios Altos v. Peru. Monitoring Compliance with Judgments. Order of the 
President of the Inter-American Court of Human Rights of December 7, 2009, page 
7, para. 30

128  Inter-American Court of Human Rights Annual Report (2015) p. 58

129  Ibid., p. 16

130  Pasqualucci, op. cit., p. 30 

131   Bailliet, C. M., ‘Measuring Compliance with the Inter-American Court of Human 
Rights: The Ongoing Challenge of Judicial Independence in Latin America’, Nordic 
Journal of Human Rights, vol. 31, no. 04, 2013, p. 480

132  Inter-American Court of Human Rights Annual Report (2015) p. 16

133  Resolution No. AG/RES. 2759 (XLII-0/12), See also Inter-American Court of 
Human Rights Annual Report (2015) p. 16 

134  Inter-American Court of Human Rights Annual Report (2015) p. 57
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of specific measures of reparation’135 and, thus, is able to monitor com-
pliance more efficiently and influence State in a more universal degree.136 
This mechanism has shown positive results as it stimulated participation 
and debate of representatives of both victims and States, also it creates 
a possibility for States to express the hindrances they face to incorporate 
the reparations in their domestic legislation.137 This procedure ‘also has a 
direct impact on the principle of procedural economy’.138 In 2015 two joint 
hearings were held.139 The joint hearings regarding cases against the sta-
te of Barbados monitored measures regarding legislative reform, among 
others, to ensure that the death penalty did not breach the rights assured 
in the American Convention of Human Rights.140 In the same year the Court 
issued four compliance orders for joint monitoring of cases141, which inclu-
ded an order for monitoring twelve cases against the state of Guatemala.142

Regarding the Court’s jurisdiction, it should be noted that The Inter-
-American Court of Human Rights englobes a limited number of states143, 
because not all have accepted its compulsory jurisdiction144, therefore, hin-
dering the goal of the Court to act with universal jurisdiction within the 
American states. Nonetheless, the Convention established a mechanism 
that allows State parties to recognize the Convention during a specific 
time frame or in regards to specific cases.145  Consequently, states can opt 

135  Ibid., p. 16

136  Ibid., p. 57

137  Ibid., p. 57

138  Ibid., p. 17

139  Joint monitoring of compliance with the judgments in the cases of Juan Hum-
berto Sánchez, López Álvarez, Servellón García et al., Kawas Fernández, Pacheco 
Teruel et al and Luna López, all against Honduras (infra 3C); and, Joint monitoring of 
compliance with the judgments in the cases of Boyce et al. and DaCosta Cadogan, 
both against Barbados. 

140  Inter-American Court of Human Rights Annual Report (2015) p. 17

141  Those orders are to monitor compliance with one or several reparations orde-
red in several judgments with regards to the same state (Inter-American Court of Hu-
man Rights Annual Report (2015) p. 64-5): Joint order for the cases Radilla Pacheco, 
Fernández Ortega et al., and Rosendo Cantú et al., v. Mexico; Case of Cabrera García 
and Montiel Flores v. Mexico; Joint order for the cases of the Yakye Axa, Sawhoyama-
xa, and Xákmok Kásek Indigenous Communities v. Paraguay; and Joint monitoring of 
12 cases against Guatemala (cases of Blake, “White Van,” “Street Children,” Bámaca 
Velásquez, Myrna Mack Chang, Maritza Urrutia, Molina Theissen, Plan de Sánchez 
Massacre, Carpio Nicolle et al., Tiu Tojin, Las Dos Erres Massacre, and Chitay Nech)

142  Inter-American Court of Human Rights Annual Report (2015) p. 64-5

143  Twenty-five States ratified the American Convention on Human Rights, howe-
ver two States later denounced the convention

144  ‘As of June 30, 2010, 21 States party to the American Convention have recog-
nized the Court’s contentious jurisdiction’ http://www.oas.org/en/iachr/mandate/
Basics/intro.asp#_ftn15

145  See Art. 62(2) of the American Convention on Human Rights: ‘Such declaration 
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to comply with judgments of the Court without being subject to other 
obligations and commitments, hence increasing compliance rates of State 
parties. However, States have seen this provision as a means to escape 
international obligations when it is not in the interest of their State to com-
ply, and thus prefers to accept the contentious jurisdiction of the Court 
in only specific time periods rather than full-time. With that in mind, the 
American Convention formulated a system that does not permit immedia-
te withdrawal from the Court, due to the fact that States have previously 
recognized its jurisdiction and competence, and where withdrawal ‘would 
undermine the whole international mechanism of protection’.146 States can 
only deny the Convention by the means of denunciation, which is not an 
immediate process, the State must be party to the convention for at least 
five years and must give one year before notice of denunciation147. The act 
of denunciation does not renounce the State from any obligation prior to 
the date of denunciation.148 Only two states have denounced the Conven-
tion, Trinidad and Tobago in 1999 and Venezuela in 2013;149 both states had 
high rates of non-compliance.150 This procedure also impacts rates of com-
pliance, as States cannot escape their legal obligations through strategic 
manoeuvres..

Moreover, Article 65 of the Convention and Article 30 of the Statute of 
the Court establish that the Court is obliged to report to the OAS’s General 
Assembly the cases in which states have not complied with the reparations 
ordered.151 The competence to urge states to comply goes to the OAS’s Ge-

may be made unconditionally, on the condition of reciprocity, for a specified period, 
or for specific cases (…)’

146  Cançado Trindade, A. A., ‘The Developing Case Law of the Inter-American 
Court of Human Rights’, Human Rights Law Review, vol. 03, no. 01, 2003, p. 18

147  Art. 78(1) of the American Convention on Human Rights: ‘The States Parties 
may denounce this Convention at the expiration of a five-year period from the date 
of its entry into force and by means of notice given one year in advance. Notice of 
denunciation shall be addressed to the Secretary General of the Organization, who 
shall inform the other States Parties’

148  Art. 78(2) of the American Convention on Human Rights: ‘Such denunciation 
shall not have the effect of releasing the State Party concerned form the obligations 
contained in this Convention with respect to any act that may constitute a violated 
of those obligations and that has been taken by that state prior to the effective date 
of denunciation’

149  Notices of denunciation were given by Trinidad and Tobago in the 26th of 
May 1998, and by Venezuela in the 10th of September of 2012 (information found 
at the Organization of American States (OAS) website: http://www.oas.org/dil/trea-
ties_B-32_American_Convention_on_Human_Rights_sign.htm) 

150  Basch, Filippini, Mariano, Rossi, Schreiber, op. cit., p. 22

151  Art. 65 of the American Convention on Human Rights: ‘To each regular ses-
sion of the General Assembly of the Organization of American States the Court shall 
submit, for the Assembly’s consideration, a report on its work during the previous 
year. It shall specify, in particular, the cases in which a state has not complied with 

http://www.oas.org/dil/treaties_B-32_American_Convention_on_Human_Rights_sign.htm)
http://www.oas.org/dil/treaties_B-32_American_Convention_on_Human_Rights_sign.htm)
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neral Assembly, which is not in the interest of American States as pressure 
within organizations and states. The General Assembly can also impose 
political monetary sanctions to those who don not comply152, and thus cre-
ating a political coercive mechanism that is not favourable by the states. 
It is said that the members of the American Convention have created a 
‘system of collective guarantee’,153 and, therefore, it is in the interest of the 
State Parties to ‘uphold the system for the protection of human rights that 
they themselves have created and to prevent inter-American justice beco-
ming illusory by leaving it to the discretion of a State’s internal decisions’.154 
With that in mind, not complying with judgments creates a negative ima-
ge for states, and thus pressure is generated towards them. This mecha-
nism could influence, and therefore minimize, the rate of non-compliance; 
however, it could also encourage states to only partially comply, as partial 
compliance is only stated in the compliance orders issued by the Court. In 
2015, the Court issued orders with the decision to implement the procedu-
re described in Art. 65 of the Convention with regards to thirteen cases, it 
also included joint orders against the same state.155

3.2. partIal complIance and new mecHanIsms 

In 2003, the Court established its competence over monitoring complian-
ce.156 Before this procedure was introduced compliance rates were appro-
ximately 3% per year, and after the Court’s new role compliance rates have 
ranged between 20 to 39% per year.157 Previously, since 1996, the Court 
started to issue reports regarding compliance with judgment of specific 
cases; however, it was only in 2011, after the Court’s affirmance on com-

its judgments, making any pertinent recommendations’. Art. 30 of the Statute of the 
Inter-American Court of Human Rights: ‘The Court shall submit a report on its work 
of the previous year (…) It shall indicate those cases in which a State has failed to 
comply with the Court’s ruling (…)’

152  Basch, Filippini, Mariano, Rossi, Schreiber, op. cit., p. 32

153  Inter-American Court of Human Rights Annual Report (2015) p. 69

154  Ibid.

155  Ibid.

156  Inter-American Court of Human Rights Annual Report (2003) ‘In order to mo-
nitor compliance with the obligation assumed by the States “to comply with the 
judgment of the Court in any case to which they are parties” (Article 68 of the Con-
vention), and, in particular, to inform the General Assembly of the cases in which “a 
State has not complied with its judgments” (Article 65 of the Convention), the Court 
must first be aware of the status of compliance with its decisions. To this end, the 
Court must monitor that responsible State comply effectively with the reparations 
ordered by the Court, before informing the OAS General Assembly about non-com-
pliance with a decision.’

157  Hawkins, Jacoby, op. cit., p. 60. 
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petence, that it issue the first compliance report.158 This new mechanism 
allowed the public to see the partial compliance conducted by States, and 
what reparations had not yet been met. In the recent case of De la Cruz Flo-
res v. Peru159, the Court issued a compliance order on September 2 of 2015, 
where it specified that Peru had partially complied with the reparations set. 
The report stated that Peru had fully complied with monetary reparations 
for pecuniary and non-pecuniary damages; published in newspapers and in 
the Official Journal the declarative part of the judgment; and returned Mrs. 
De La Cruz Flores to the activities she had been developing at the time of 
her arrest.160 However, the report also stated that Peru had four pending 
reparations; which included providing medical and psychological care to 
the victim.161 These explicit and well detailed compliance reports show the 
efforts of the Court to enforce compliance, and in this time period it seems 
to have contributed to increasing the rate of State compliance.162

Most cases with partial compliance have fulfilled the financial com-
pensation order.163 This occurs due to a compliance mechanism established 
by the Court, where interest rates are added to the amount if the compen-
satory payment is late.164 This method makes financial compliance more 
efficient as it is economically disadvantageous to do otherwise. Along with 
other types of reparations, this mechanism is also utilized, in which time 
limits are established in order to make States comply with their obliga-
tions. In regards to these types of reparations, it is known that low rates 
of compliance are related to cases that present orders to ‘conduct crimi-
nal investigations, prosecution, and punishment of perpetrators’,165 where 
compliance could interfere with domestic legislation and jurisdiction, and, 
therefore, could undermine the sovereignty of the state parties. Accordin-
gly, states have a tendency to ignore compliance orders that involve na-
tional legislation and use of domestic organs, and rather have highly com-
plied with the monetary reparations to victims.166 This can be prejudicial to 
the victims, as some attribute justice to the prosecution and punishment 

158  Ibid. p. 47-8. The first compliance report was issued on September 10, 1996

159  Case of De la Cruz Flores v. Peru. Merits, Reparations and Costs. Judgment of 
November 18, 2004. Series C No. 115

160  Case of De la Cruz Flores v. Peru. Monitoring Compliance with Judgment. Or-
der of the Inter-American Court of Human Rights of September 02, 2015, p. 3

161  Case of De la Cruz Flores v. Peru. Monitoring Compliance with Judgment. Order 
of the Inter-American Court of Human Rights of September 02, 2015, p. 3

162  Hawkins, Jacoby, op. cit., p. 60.

163  Inter-American Court of Human Rights Annual Report (2010) p. 12: ‘the pay-
ment of pecuniary compensation is fully completed in about 80% of the judgments’

164  Pasqualucci, op. cit., p. 309

165  Bailliet, op. cit., p. 483

166  Posner, E. A., Yoo, J. C., ‘Judicial Independence in International Tribunals’, Cali-
fornia Law Review, vol. 93, no. 01, 2005, p. 43
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of perpetrators. This can be seen in the Radilla Pacheco Case,167 where 
the victim’s representatives did not accept the compensatory damages 
as the state of Mexico would not issue a declaration of death by a judge 
or a death certificate.168 It can also create an image that states rather pay 
compensatory damages than punish those who committed human rights 
violations, even if that is not the case. If this generates into a trend wi-
thin states, it could compromise the purpose of the Court and the State’s 
positions regarding human rights. ‘States should not be perceived to be 
allowed to pay for their human rights violations’,169 it could undermine the 
whole system of universal and international human rights. 

In 2015 the Inter-American Court implemented two new compliance 
mechanisms. Firstly, the Court would conduct hearings of monitoring com-
pliance with judgments in the territory of the states held responsible (away 
from the seat of the Court).170 That year the Court held private hearings 
in Honduras171 and Panama172, ‘due to substantial collaboration by those 
states’.173 This procedure enables victims and other officials from domestic 
institutions to attend the hearings, with that the Court is able to hear from 
more people involved in the case, and from government officials who can 
deliberate of their domestic legal difficulties to comply with specific re-
parations. Secondly, the Court also implemented on-site procedure in the 
context of monitoring compliance with judgment.174 This procedure was 
first conducted on October 15 of 2015,175 regarding the Case of the Kuna 
Indigenous People of Madungandí and the Emberá Indigenous People of 
Bayano v. Panama,176 the same day the private hearing was held in Panama 
for this case. This practice was requested by the state of Panama, with the 
objective that the Court would ‘receive direct information on the challen-
ges, obstacles and proposed solutions in relation to the implementation of 

167  Case of Radilla Pacheco v. Mexico. Preliminary Objections, Merits, Reparations, 
and Costs. Judgment of November 23, 2009. Series C No. 209

168  Case of Radilla Pacheco v. Mexico. Monitoring Compliance with Judgment. Or-
der of the Inter-American Court of Human Rights of May 19, 2011 p. 16, para. 51

169  Pasqualucci, op. cit.,, p. 309

170  Inter-American Court of Human Rights Annual Report (2015) p. 17

171  Joint monitoring of compliance with judgments in the cases of Juan Humberto 
Sánchez, Lopéz Álvarez, Servellón García et al., Kawas Fernández, Pacheco Teruel et 
al., and Luna Lopéz, all against Honduras

172  Case of Kuna Indigenous People of Madungandí and the Emberá Indigenous 
People of Bayano v. Panama

173  Inter-American Court of Human Rights Annual Report (2015) p. 61

174  Ibid. p. 62

175  Ibid. p. 62

176  Case of the Kuna Indigenous People of Madungandí and the Emberá Indige-
nous People of Bayano and their Members v. Panama. Preliminary objections, merits, 
reparations and costs. Judgment of October 14, 2014. Series C No. 284
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the two reparations concerning the State’s obligation to ensure the right 
to collective property of the Ipetí and Piriatí Emberá Communities’.177 Mo-
nitoring compliance as an on-site procedure was beneficial as the Court’s 
delegation was able to gather information and clarification on obstacles 
Panama faces on ensuring the right to collective property, from leaders of 
those communities and State authorities.178 This process creates a direct 
link between the Court and its officials with the victims and those who are 
directly affected by the reparations of the judgments. Therefore, it is then 
possible to come up with plausible and favourable alternatives that can 
lead to full compliance by the State, and not violate the rights or wishes of 
the victim and victim’s representatives. 

3.3. non-bIndIng mecHanIsms of complIance

It is a fact that compliance is most effective in monist countries. A number 
of States members of the Court have given a supraconstitutional rank to 
the American Convention on Human Rights, also known as Conventionality 
Control,179 which affirms the authority of the Court to impose reparations 
and monitor compliance internally. Therefore, as a compliance mechanism, 
the IACtHR argues that State Parties of the Convention should continue 
this trend and have the American Convention embedded in their domestic 
law.180 This mechanism allows the convention to have high legislative and 
judicial ranking, which makes contradictory new domestic laws to beco-
me invalid and unenforceable.181 Evidence of this is shown in the States 
that gave supraconstitutional rank to the Convention, where in Argenti-
na the decisions of the IACtHR are binding and ‘the Argentine Supreme 
Court’s decisions must be subordinated to the decisions of the Inter-Ame-
rican Court’.182 However, the Court has been criticized for implementing ‘a 
radically monist approach to the relationship between international and 
national law’,183 and thus, undermining domestic legislation and authority. 

177  Inter-American Court of Human Rights Annual Report (2015) p. 62

178  Ibid.

179  Examples include: Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Dominican Repu-
blic, Guatemala, Honduras, Mexico, and Peru. Pasqualucci, J. M., ‘State Compliance 
with Court-Ordered Reparations’ in Pasqualucci, J. M., The Practice and Procedure of 
the Inter-American Court of Human Rights, New York: Cambridge University Press, 
2013, p. 300. 

180  Pasqualucci, op. cit., p. 301

181  Ibid., p. 300

182  Ibid., p. 301

183  Binder, C., ‘The Prohibition of Amnesties by the Inter-American Court of Human 
Rights’ in Beyond Dispute: International Judicial Institutions as Lawmakers, German 
Law Journal vol. 12, no 05, 2011, p. 1204
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It is also suggested that states adopt formal mechanisms in order to have 
a more effective compliance rate; by establishing the binding force of the 
Convention constitutionally, legally, or jurisprudentially, and, also via public 
policies set up in their respective domestic legal system.184 

Also, the Court impacts state’s domestic law due to its specifically de-
signed case law that obliges compliance by not making states able ‘to use 
the pretext of domestic obstacles, be they legal or economic’.185 With that, 
States have created ad hoc legislation to be able to comply with finan-
cial reparations and other obligations.186 In the case of Colombia, the state 
‘passed legislation of a strictly economic nature (Law No. 288 of July 9, 
1996, Diario official No. 42.826) specifically to implement decisions handed 
down by the international human rights bodies’.187 Similar legislation has 
also passed in Mexico, Peru, and Ecuador.188 This mechanism has also been 
criticized as it invalidates domestic laws that go against the Convention,189 
again relying on compliance by stipulating hierarchy between international 
and domestic law. 

Moreover, another mechanism utilized by the Court is the recom-
mendations made by the Inter-American Commission of Human Rights. 
As recommendations from the Commission are not binding and therefore 
non-enforceable, States can opt to receive these recommendations rather 
than contentious trials, which include legal obligations. This mechanism 
has shown to be effective, not only with full compliance of the recommen-
dation, but largely with partial compliance.190 It is important to note that 
the Commission is responsible for directing cases to the Court when they 
don’t oblige with its recommendations191, therefore, the states that com-
ply with the recommendations do not have through the process of a trial, 

184  Basch, Filippini, Mariano, Rossi, Schreiber, op. cit., p. 30

185  Burgorgue-Larsen, op. cit., p. 184

186  Examples include Colombia, Mexico, Peru, and Ecuador. Burgorgue-Larsen, L., 
‘The powers of the Court to monitor compliance with its judgments’, in Burgorgue-
-Larsen, L., Úbeda de Torres, A. (ed.), The Inter-American Court of Human Rights: 
Case Law and Commentary, Oxford: Oxford University Press, 2011, p. 186. 

187  Burgorgue-Larsen, op. cit., p. 186

188  Ibid.

189  Binder, op. cit., p. 1204

190  Hillebrecht, C., ‘The Domestic Mechanisms of Compliance with International 
Human Rights Law: Case Studies from the Inter-American Human Rights System’, 
Human Rights Quarterly, vol. 34, no. 4, 2012, p. 961

191  Art. 61(1) of the American Convention on Human Rights: ‘Only the State Parties 
and the Commission shall have the right to submit a case to the Court’. Art. 23(2) 
of the Statute of the Inter-American Commission on Human Rights: ‘If the friendly 
settlement referred to in Articles 44-51 of the Convention is not reached, the Com-
mission shall draft, within 180 days, the report required by Article 50 of the Conven-
tion.’
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and consequently, binding obligations. Still, over the recent years there has 
been a significant increase in petitions received, where as friendly settle-
ments continue to range from 4-10 per year.192 In 2015, there was a total of 
five friendly settlements (three from Colombia, one from Guatemala, and 
one from Mexico), however, the number of petitions received is drastically 
greater than the friendly settlements ( 419 from Colombia, 18 from Guate-
mala, and 849 from Mexico).193 This shows that even though states could 
prefer non-binding recommendations, they would most rather go to trial. 

3.4. obstacles In ensurIng complIance and crItIcIsm 

It is clear that the Inter-American Human Rights system needs reforming194. 
State compliance in the IACtHR is not a short process, as reparation take 
many forms; such as financial payment to the victim and their family, pro-
secution of the perpetrators (includes investigation and a fair trial), cons-
truction of memorial for the victims, domestic law reform, and access to 
communities to health care and other benefits.195 The extensive rage of 
reparations, also known as “integral reparation”, can lead to non-complian-
ce. This widespread range of reparations can be seen as surpassing the 
Court’s competence determined by the Convention as some of the Court’s 
orders deeply interfere with domestic legislation.196 Non-compliance can 
be a consequence of conflict of ideologies between the executive and le-
gislative bodies of a certain states, as the executive branch does not have 
full authority to implement such reforms.197 This could also be the case for 
federative states, as it requires a higher acceptance of different bodies, 
which could hinder the implementation of reparations.198

According to the Inter-American Court of Human Rights’ Annual Re-
port of 2015, the Court has, at the end of that year, 171 contentious cases 
at the stage of monitoring compliance with judgments, and 15 cases at the 
stage of monitoring compliance in which article 65 of the Convention has 
been applied and the situation verified has not changed.199 In the Case of 

192  Data collected from OAS website: http://www.oas.org/en/iachr/multimedia/
statistics/statistics.html 

193  Data collected from OAS website: http://www.oas.org/en/iachr/multimedia/
statistics/statistics.html

194  Basch, Filippini, Mariano, Rossi, Schreiber, op. cit., p. 09-10

195  Burgorgue-Larsen, op. cit., p. 183

196  Binder, op. cit., p. 1203-4

197  Basch, Filippini, Mariano, Rossi, Schreiber, op. cit., p. 28

198  Ibid., p. 29

199  Inter-American Court of Human Rights Annual Report (2015) p. 71-6

http://www.oas.org/en/iachr/multimedia/statistics/statistics.html
http://www.oas.org/en/iachr/multimedia/statistics/statistics.html
http://www.oas.org/en/iachr/multimedia/statistics/statistics.html
http://www.oas.org/en/iachr/multimedia/statistics/statistics.html
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Benavides Cevallos v. Ecuador200, the Court ordered reparations on the 19th 
of June 1998, and after seventeen years, the situation of non-compliance 
has not changed. The rate of full compliance was extremely low in 2015: 
only 4 cases out of 175 were closed due to full compliance. This is the 
consequence of partial compliance, as the provisions of Art. 65 of the Con-
vention are only applied to the cases of complete non-compliance, which 
in so, encourages states to partially comply more than fully comply with 
the judgments of the Court. That is why it is considered as a worrisome 
scenario, because, non-compliance by states, or even long periods of time 
for full compliance, can generate distrust and frustration within the State 
Parties.201 

4. conclusIon

Ensuring compliance with judgments in international courts is a difficult 
process, ICTs encounter several obstacles and need to establish new me-
chanisms in order to make compliance effective. Still, ICTs need to innovate 
without generating negative consequences, which would delegitimize de 
court’s authority or impose on a State’s sovereignty. The need for effective 
mechanisms of compliance with judgments is even greater in international 
human rights courts, as the aspects of the cases are much more sensitive 
and the implementation of the decisions are imperative for individual who 
suffered human rights violations and, also, for protection of human rights 
in the international scenario. 

The European Court of Human Rights and the Inter-American Court of 
Human Rights show significant efforts to ensure compliance with their ju-
dgments. They have implemented procedural mechanisms that are of fun-
damental importance for the maintaining of the structure of the courts and 
the domestic/international relationship with the contracting States. Howe-
ver, over the years, it has become clear the need to create new mechanisms 
to make compliance more effective, but at the same time without compro-
mising the already in place limits of the court or of international law. 

Indirect mechanisms to influence States into complying with the 
court’s decisions have shown to be incredibly successful and as an effecti-
ve alternative to coercive mechanisms. Transparency with court’s decisions 
and the standings of States with compliance creates strong incentives and 
positive outcomes, as well as new procedural mechanisms such as on-site 

200  Case of Benavides Cevallos v. Ecuador. Merits, Reparations and Costs. Judg-
ment of June 19, 1998. Series C No. 38

201  Basch, Filippini, Mariano, Rossi, Schreiber, op. cit., p. 28



“How InternatIonal Human rIgHts Courts ensure ComplIanCe wItH judgments” 97

domestic monitoring. The use of technology has contributed to the incre-
ase of perception and accountability between the State and its citizens, 
making political mechanisms appealing to international courts. Therefore, 
it has become possible to create new mechanisms and room for innovation. 

The international human rights courts that have been analysed in this 
paper are on the right track towards efficient compliance with judgments. 
Reparations to victims of human rights violations in extremely important 
and necessary for an active protection worldwide. New mechanisms have 
been adopted and there is a increasing demand for more. 
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1. Introdução

Em uma democracia representativa, particularmente quando adotado o 
sistema proporcional, há a necessidade de que haja uma relação razoavel-
mente proporcional entre os grupos da sociedade e seus representantes. 
No entanto, diante dos números da participação representativa na política 
brasileira há marcante desigualdade entre os gêneros nos cargos legislati-
vos. De início é possível perceber que inexiste correlação entre o eleitorado 
e os eleitos – de um lado, 52,3% das mulheres com poder de voto, e do ou-
tro, 14% das cadeiras legislativas direcionadas a elas nas eleições de 2016.1 

Embora esse não seja um problema exclusivo do Brasil, o país apre-
senta um pronunciado déficit de representatividade feminina: encontra-
-se na 116.ª posição no ranking mundial da União Interparlamentar, que 
mede a presença de mulheres no Poder Legislativo.2 Em comparação com 
os vizinhos latino-americanos, o Brasil se encontra na penúltima posição,  
à frente apenas do Haiti no índice de participação de mulheres em cargos 
legislativos.3

1   Índices obtidos nos relatórios eleitorais de 2016. Disponível em: <http://www.tse.
jus.br/>. Acesso em: 15 nov. 2018.

2  De acordo com o relatório da participação feminina na política brasileira pelo 
Senado Federal, pela Câmara Federal e pela Procuradoria Especial da Mulher. Mais 
mulheres na política. Brasília, 2015.

3  Ibid.

http://www.tse.jus.br/
http://www.tse.jus.br/
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Diante desse quadro é possível observar que existem restrições e favo-
ritismos que separam os grupos dominados e dominantes eleitoralmente.  
Em outras palavras, as “regras do jogo” não são suficientes para fazer da 
disputa aos cargos representativos um processo de paridade de armas. 
Assim, a igualdade política na fórmula “one person, one vote” parece não 
existir na sociedade brasileira, pois “mais do que atribuir um voto a cada 
cidadão, [esse modelo significaria] que cada um devesse ter igual capaci-
dade de influir no processo eleitoral”.4

O problema da baixa representatividade feminina é, ao mesmo tem-
po, antigo e atual.5 Deixou de ser uma simples situação ou dificuldade 
emergencial para se consolidar como uma prática social. Está enraizado 
e naturalizado socialmente, por gerações, como uma realidade. O históri-
co eleitoral brasileiro, salvo raros casos como a eleição de Dilma Rousseff 
para a presidência da República, demonstra essa clara realidade de pouca 
hegemonia política.

Consequências desse quadro são sentidas na escassez de pautas de 
direitos femininos. Isso porque:

[...] os interesses dos grupos dominantes [politicamente] são 
mais facilmente apresentados como interesses universais 
[...], [já que] a cultura e a vivência do grupo dominante são 
universalizadas e vistas como a norma. A defesa dos direitos 
das mulheres é uma pauta “específica”; os homens podem 
falar pela coletividade em geral.6 

Assim, este trabalho possui três objetivos. O primeiro deles é a pro-
blematização da sub-representatividade feminina na Câmara Federal, de 
modo a possibilitar o reconhecimento de causas e direcionar a busca por 
soluções. 

Sob o pretexto de contorno da situação, políticas inclusivas sem efi-
cácias são usadas. Muitas delas, inclusive, retrocedem na pauta de inclusão 
da mulher no ambiente político, a exemplo da reserva do fundo eleitoral 
aprovado na minirreforma de 2015. Nesse sentido, o segundo objetivo se 
desenvolve com a análise das atuais regras eleitorais, especialmente as de 
financiamento, e suas consequências à representatividade das mulheres ao 
cargo de deputada federal. 

4  SARMENTO, Daniel; OSORIO, Aline. Uma mistura tóxica: política, dinheiro e o finan-
ciamento das eleições. Disponível em: <http://www.migalhas.com.br/arquivos/2014/1/
art20140130-01.pdf >. Acesso em: 15 nov. 2018.

5  DANTAS, Ana Cecília. Democracia, representatividade e participação: e as mu-
lheres na política? Revista do Núcleo de Estudos em Gênero & Direito da UFPB, v. 1, 
n. 2. João Pessoa, 2010.

6  MIGUEL, Luis Felipe. Gênero e representação política. In: MIGUEL, Luis Felipe; 
BIROLI, Flávia. Feminismo e política. São Paulo: Boitempo, 2014, p. 94.

http://www.migalhas.com.br/arquivos/2014/1/art20140130-01.pdf
http://www.migalhas.com.br/arquivos/2014/1/art20140130-01.pdf
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Muitas das correlações entendidas como verdadeiras, como a cone-
xão proporcional entre número de candidatas e número de eleitas, não se 
configuram como tais. No entanto, continuam a ser utilizadas como pres-
suposto básico para o pensamento inclusivo de gênero na política. O ter-
ceiro objetivo deste trabalho passa, portanto, pela identificação de meca-
nismos de financiamento eleitoral alternativos àqueles hoje empenhados 
para rebater a sub-representatividade feminina na Câmara Federal.

Assim, torna-se necessária a abordagem da monetarização do pro-
cesso eleitoral como uma das causas para a insuficiência das cotas e  
demais ações afirmativas, além do atual “problema das candidatas laran-
ja”.7 Isso tudo porque a combinação entre baixo apoio a candidatas e as re-
gras seletivas para o financiamento de campanhas dificultam o surgimento 
de um processo eleitoral igualitário.

Diante disso, embora este estudo tenha, por natureza, objeto limita-
do, por não se embasar em todos os debates sociológicos, políticos e fe-
ministas da participação feminina na política, reconhece da importância 
dos diferentes argumentos provenientes desses círculos, os quais serão 
acrescentados conforme o caminhar dos temas. Muitos dos fatores aqui 
analisados são indissociáveis de críticas sociológicas sobre a colocação do 
papel da mulher na sociedade. Exemplo disso é a limitação da ambição de  
muitas mulheres em seguir a carreira política, que demandem a saída da 
cidade ou estado de origem, como o cargo de deputada federal – pela 
necessidade de manutenção de residência na mesma cidade dos filhos8 ou 
ainda porque seus maridos não abdicariam de suas carreiras para mudar 
de cidade e possibilitar o exercício de seu cargo político.

Nessa toada, este trabalho se serve de método exploratório, mediante 
levantamento de dados e bibliografias, bem como também de estudo de 
dispositivos legais que envolvem a temáticas.

O presente trabalho se divide em sete capítulos. O segundo destaca e 
situa a problemática sociocultural da desigualdade de gênero na política e 
apresenta o problema da participação da mulher sob um espectro da teoria 
feminista. Nessa parte do trabalho são pontuadas algumas consequências  
da insuficiente representatividade feminina, como também as dificuldades 
de ingresso da mulher em ambientes de disputa político-eleitoral e os de-
safios enfrentados pelas deputadas já eleitas em se firmarem na política.

7  LIMA, Elizabeth; NASCIMENTO, Ana Paula; PONTES, Carolina. A disputa e a  
sub-representatividade das mulheres nos espaços de poder: o caso da Assembleia 
Legislativa da Paraíba. Revista NEP – Núcleo de Estudos Paranaenses da UFPR, v. 2 
n. 2, 2016.

8  MIGUEL, Luis Felipe, op. cit., 2014.
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O terceiro capítulo é voltado para uma análise específica da situação 
da sub-representatividade feminina no Brasil. Nesse sentido, números elei-
torais são postos em evidência na construção do problema e formam uma 
retrospectiva desde as eleições de 1982 até às de 2016. 

No quarto capítulo é apresentado, como ferramenta para enquadrar 
a situação brasileira de poucas mulheres no Congresso em um espectro 
maior, um comparativo da situação brasileira com os demais países da 
América Latina. Nesse sentido, também são listados os diferentes meca-
nismos adotados por esses países para combater a desigualdade repre-
sentativa de gênero.

No quinto capítulo é avaliada a monetarização do processo eleitoral 
e destacada a importância do dinheiro para a campanha e a ineficácia das 
medidas que desconsideram essa variável. Esse passo é bastante impor-
tante, pois a partir dele é dado o início para a discussão que envolve o 
financiamento eleitoral, tema do sexto capítulo, em que são expostas as 
regras eleitorais vigentes sobre a capitalização das campanhas, bem como 
é realizada uma distinção entre os modelos público e privado de financia-
mento.

O sétimo e último capítulo aborda as novas fronteiras de financiamen-
to para as próximas eleições que, pelo impedimento dos financiamentos 
de pessoas jurídicas na ADI 4.650, passaram a ter maior participação de 
verbas públicas. Assim, o estudo de diferentes modelos legais que possibi-
lite melhorar a representação das mulheres conduz à apresentação de re-
gras de financiamento eleitoral alternativo ao que existe hoje. A conclusão, 
logo em seguida, encerra o trabalho e retoma o entendimento construído 
ao longo da pesquisa. 

Por fim, a construção deste trabalho caminha para o triplo objetivo 
de (i) enquadrar a sub-representatividade feminina brasileira; (ii) analisar 
as atuais regras de financiamento eleitoral e suas consequências à bai-
xa representatividade das mulheres em cargo de deputadas federais; e 
(iii) identificar mecanismos de financiamento eleitoral alternativos àqueles 
hoje empenhados para rebater a sub-representatividade feminina.

2. problemátIca baIxa representatIVIdade femInIna

O intuito basilar de todo sistema eleitoral democrático é garantir que as 
opiniões individuais sejam representadas.9 Nesse sentido, os obstáculos 

9  HARE, Thomas. The Election of Representatives, Parliamentary and Municipal. 
Londres: Longman, 1859.
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que impedem algum grupo social a ter acesso às instâncias de política não 
podem ser naturalizados10 porque representam, no fundo, indícios de um 
caráter não democrático do sistema político.11

Desse modo, a super-representação de determinados grupos na Câ-
mara Federal é, de um lado, problemática, pois causa impasses para avan-
ços sociais. Exemplo marcante dessa realidade está no retrocesso das po-
líticas públicas no combate ao trabalho escravo no Brasil por robustez da 
bancada ruralista.12 Da mesma forma, por outro lado, a sub-representativi-
dade legislativa também é um problema, pois da insuficiência de grupos 
na “casa das leis” advém um vazio de direitos e garantias.

2.1. sIntomas socIaIs e ImportâncIa do combate à baIxa 
representatIVIdade polítIca das mulHeres

De acordo com Stuart Mill “é importante que todos os governados tenham 
voz no governo porque é difícil esperar que aqueles que não têm voz não 
sejam injustamente preteridos por aqueles que têm”.13 À vista disso, tratar 
sobre a falta de deputadas é ir além de uma discussão puramente eleitoral. 
As consequências são sentidas dentro do meio social. 

Estudar o Poder Legislativo é refletir a regulamentação da vida coti-
diana.14 Como a aprovação de projetos legislativos depende de força par-
lamentar e esta é, majoritariamente, controlada por homens, os interesses 
femininos são, na verdade, defendidos por homens que, naturalmente, pos-
suem menos facilidade de compreender muitas das dificuldades enfrenta-
das pelas mulheres. As pautas que interessam às mulheres são, portanto, 
masculinamente reguladas e o resultado disso é sentido nas leis atuais, 

10  DANTAS, Ana Cecília. A presença da mulher no Legislativo brasileiro: construin-
do a igualdade de gênero. Dissertação (Mestrado em Direito). Universidade Federal 
de Alagoas. Faculdade de Direito de Alagoas. Maceió, 2010, p. 56. 

11   Ibid.

12  MOHALLEM, Michael Freitas. Trabalho escravo no Brasil: a lista suja e o retrocesso  
das políticas públicas. Originalmente apresentado como perícia no caso n.º 12.066 
“Fazenda Brasil Verde contra a República Federativa do Brasil” perante a Corte In-
teramericana de Direitos Humanos, nos termos da resolução do presidente da Corte 
Interamericana de Direitos Humanos sobre a legislação brasileira em matéria de tra-
balho escravo e sobre o Cadastro de Empregadores, conhecido como “Lista Suja”.

13  MILL, John Stuart. Thoughts on Parliamentary Reform. In: MILL, John Stuart. 
Dissertations and Discussions: Political Philosophical and Historical, v. IV. Nova York: 
Henry Holt, 1874, p. 21.

14  KUBÍK, Maíra. Legislar sobre “mulheres”: relações de poder na Câmara Federal.  
Tese (Doutorado em Ciências Sociais). Universidade Estadual de Campinas (Uni-
camp), Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. Campinas, 2015, p. 1.
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ou seja, nas normas que dizem “o que nos é permitido – por exemplo, a 
disparidade salarial de gênero – e o que não se pode tolerar – como a le-
galização do aborto”.15 

A identificação desse problema já havia sido apontada por Anne 
Phillips em 1995. Para a renomada cientista política inglesa, a introdução 
de uma “política de presença”16 é necessária para a adequação das leis 
com os direitos femininos, tendo em vista que a representação física dos 
grupos minoritários é requisito para a consideração das perspectivas iden-
titárias no processo de deliberação política.17

Da mesma forma aponta Iris Young.18 Para essa autora, as eleições são 
uma via autorizativa dos representantes. Assim, a classe política estaria 
submetida a um controle social e  responderia pelos seus comportamentos 
eleitoralmente. No entanto, “se os grupos não representados encontram-se 
excluídos da representação ou estão sub-representados, temos aí a injustiça 
da desigualdade política que tende a produzir a desigualdade social”.19 As 
mulheres, portanto, quando ausentes de uma representação com força de  
defender os interesses femininos teriam, por exemplo, maior dificuldade 
de minimizar a desigualdade entre os gêneros dentro da sociedade. 

Cumpre pontuar que o grande predomínio masculino nos espaços for-
mais de decisões políticas reflete um peso histórico de séculos de exclusão 
das mulheres dos espaços públicos.20 E a ruptura dessa cultura, com a ocu-
pação do ambiente político pelas mulheres, é de extrema importância para 
a autonomia feminina. Como bem assevera Bruna Rangel:

Em um contexto social onde o homem sempre representou 
a mulher, que a mulher tenha sua própria voz em espaços 

15  KUBÍK, Maíra. Legislar sobre “mulheres”: relações de poder na Câmara Fede-
ral. Tese (Doutorado em Ciências Sociais). Universidade Estadual de Campinas (Uni-
camp), Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. Campinas, 2015, p. 1.

16  PHILLIPS, Anne. The Politics of Presence. Oxford: Oxford University Press, 1995.

17  MIGUEL, Luis Felipe; FEITOSA, Fernanda. O gênero do discurso parlamentar: 
mulheres e homens na tribuna da Câmara dos Deputados. Revista de Ciências So-
ciais, v. 52, n. 1. Rio de Janeiro, mar. 2009, p. 3. Disponível em: <http://www.scielo.br/
scielo.php?pid=S0011-52582009000100006&script=sci_arttext>. Acesso em: 11 jan. 
2016.  

18  YOUNG, I. M. Representação política, identidade e minorias. São Paulo: Lua 
Nova, 2005, p. 67-139.

19  AVELAR, Lúcia. Mulher e política em perspectiva. In: VENTURINI, Gustavo; GO-
DINHO, Tatau (Org.). Mulheres brasileiras e gênero nos espaços público e privado: 
Uma década de mudanças na opinião pública. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 
2013.

20  RANGEL, Bruna. Representação política: uma análise a partir da perspectiva 
feminista. Não me Kahlo. Publicado em: 15 dez. 2014. Disponível em: <http://www.na-
omekahlo.com/single-post/2014/12/15/Representa%C3%A7%C3%A3o-Pol%C3%AD-
tica-uma-an%C3%A1lise-a-partir-da-perspectiva-feminista>. Acesso em: 4 jan. 2017.

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0011-52582009000100006&script=sci_arttext
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0011-52582009000100006&script=sci_arttext
http://www.naomekahlo.com/single-post/2014/12/15/Representa%C3%A7%C3%A3o-Pol%C3%ADtica-uma-an%C3%A1lise-a-partir-da-perspectiva-feminista
http://www.naomekahlo.com/single-post/2014/12/15/Representa%C3%A7%C3%A3o-Pol%C3%ADtica-uma-an%C3%A1lise-a-partir-da-perspectiva-feminista
http://www.naomekahlo.com/single-post/2014/12/15/Representa%C3%A7%C3%A3o-Pol%C3%ADtica-uma-an%C3%A1lise-a-partir-da-perspectiva-feminista
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públicos não tem somente uma expressão de força simbólica 
como também produz efeitos reais na sociedade, em termos 
de identidade, identificação e estímulo para que outras mu-
lheres tomem o mesmo caminho.21

Se, por um lado, a promoção de melhores condições para a parti-
cipação política das mulheres é importante, de outro, ainda não foram 
definidos quais os melhores mecanismos para, efetivamente, aumentar a 
representatividade feminina na política brasileira. Para tanto, é preciso, em 
primeiro lugar, que sejam entendidas quais as limitações para a participa-
ção feminina, para, somente em seguida, se passar para o plano construti-
vo de encontrar soluções que sejam eficientes na promoção da igualdade 
de gênero na política. 

Nesse liame, Flávia Biroli e Luis Felipe Miguel expuseram22 a seguin-
te pergunta: “[...] quais mecanismos sociais limitam a participação delas 
nas esferas políticas?” Não visando exaurir todas as respostas para essa 
indagação, mas com o propósito de direcionar o debate, o próximo tópico 
apresenta como a cultura da discriminação de gênero dificulta a participa-
ção feminina na política. 

2.2. dIscrImInação de gênero e suas consequêncIas para 
a partIcIpação polítIca das mulHeres

A cultura da discriminação de gênero é um dos maiores obstáculos à ascen-
são das mulheres à vida pública. Isso significa que o problema da sub-re-
presentatividade feminina passa por uma percepção discriminatória de que 
o espaço da política é masculino. Essa visão deturpada da esfera pública 
da política desenha uma diferenciação entre os papéis de cada gênero. A 
mulher, subordinada a uma vida doméstica de cuidado, teria sua autonomia 
política limitada. Em contrapartida, o homem, com a responsabilidade de 
desempenhar um trabalho produtivo, ficaria encarregado de pôr em prática 
os princípios universais da sociedade, bem como sua razão e impessoalida-
de de homem público.23

Esses padrões diferenciadores inibem, de certa forma, a vontade das 
mulheres em participar da política.24 Estudo realizado pelos americanos 

21  Ibid.

22  MIGUEL, Luis Felipe; BIROLI, Flávia. Feminismo e política. São Paulo: Boitempo, 
2014, p. 13.

23  BIROLI, Flávia. O público e o privado. In: MIGUEL, Luis Felipe; BIROLI, Flávia. 
Feminismo e política. São Paulo: Boitempo, 2014, p. 32.

24  MIGUEL, Luis Felipe. Gênero e representação política. In: MIGUEL, Luis Felipe; 
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Jennifer Lawless e Richard Fox25 mostra como as consequências dessa inti-
midação podem se apresentar: entre os profissionais que possuem forma-
ção e história similar, as mulheres somente concorrem a cargos eleitorais 
quando julgadas muito qualificadas. Isso ocorre porque, na maioria das 
vezes, elas se sentem, devido à sociedade machista, menos capazes do 
que os homens à execução de cargos políticos.

2.2.1. Divisão entre o público político e o privado doméstico

A fragilidade identificada por Jennifer Lawless e Richard Fox é, em parte, 
consequência da dualidade criada entre o que seria o meio público político 
e o privado doméstico. Essa divisão opõe as duas esferas como ambien-
tes intransponíveis e atrela cada uma a determinado gênero, criando es-
tereótipos, ou seja, representações maléficas das relações dentro de uma 
sociedade. 

Essa distinção entre “papéis” próprios para cada esfera e, consequen-
temente, para cada gênero, deve ser combatida. Primeiro, porque não é 
possível distinguir os efeitos de uma esfera na outra em uma sociedade 
democrática. “A análise crítica das relações de poder nas esferas conven-
cionalmente entendidas como não públicas ou não políticas [por exem-
plo] é necessária para se compreenderem as consequências políticas dos 
arranjos privados”.26 Segundo, porque esse modelo binomial, quando não 
chega a inibir, causa efeitos agravantes às diferenças entre as relações de 
gênero na política. 

2.2.2. Segmentação das pautas políticas pelos gêneros

As consequências de uma visão segmentada da sociedade pelos papéis de 
gênero causam dificuldades não apenas paras as mulheres ingressarem no 
ambiente político, mas também para aquelas que já exercem cargo político 
eleito e não conseguem desenvolver suas próprias pautas com a mesma 
liberdade de um homem em idêntico cargo. Há, normalmente, a atribui-
ção de uma pauta “feminina” para as mulheres com interesse em exercer 
carreira política. Existe, assim, uma ideia na política de que algumas ativi-
dades, classificadas como soft political issues27 – aquelas ligadas à saúde 

BIROLI, Flávia. Feminismo e política. São Paulo: Boitempo, 2014, p. 94.

25  LAWLESS, Jennifer L.; FOX, Richard L. It Takes a Candidate: Why Women don’t 
Run for Office. Cambridge: University Press, 2005.

26  BIROLI, Flávia. O público e o privado. In: MIGUEL, Luis Felipe; BIROLI, Flávia. 
Feminismo e política. São Paulo: Boitempo, 2014, p.. 33. 

27  Termo designado para as “questões políticas brandas”. Esse termo será usado 
neste trabalho à vista da pesquisa realizada pelos autores Luis Felipe Miguel e Fer-
nanda Feitosa em: MIGUEL, Luis Felipe; FEITOSA, Fernanda. O gênero do discurso 
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pública, à educação, à assistência social, ao meio ambiente e à inclusão de 
minorias –, as quais seriam atividades de “caráter feminino”, pois se iden-
tificam, de certa maneira, com a gestão do cuidado e a gestão dos afetos 
apresentados pelo estereótipo feminino da esfera privada.28

“Com frequência, a defesa da maior presença de mulheres na polí-
tica é apoiada em uma postulação da diferença feminina no exercício do 
poder.”29 As hipotéticas características maternais migrariam para a esfera 
política sob a proposta da diferença de um toque feminino no poder. A 
ideia por trás disso é a de que as mulheres seriam mais preocupadas com 
as já referidas soft political issues.30 Esse discurso se manifesta, inclusive, 
através das próprias mulheres que ingressam na política, pois surge nele 
uma oportunidade de diferenciar-se positivamente dos concorrentes mas-
culinos no processo eleitoral.31

Buscando investigar esse fenômeno, Fernanda Feitosa e Luis Feli-
pe Miguel pesquisaram32 sobre o comportamento de parlamentares. Na 
pesquisa, foram mapeados e classificados discursos de deputados33 pro-
nunciados no plenário da Câmara. Uma das conclusões obtidas com essa 
pesquisa foi a de que “o debate no plenário da Câmara dos Deputados é 
um debate masculino. Os dados revelam, com clareza, perfis de atuação 
diferenciados para homens e mulheres, com uma concentração delas nas 
questões de cunho social”.34 Um parâmetro para essa afirmação pode ser 
encontrado na tabela 1 adiante, criada para este trabalho com base nos 
dados apresentados na pesquisa em questão:35

parlamentar: mulheres e homens na tribuna da Câmara dos Deputados. Revista de 
Ciências Sociais, v. 52, n. 1. Rio de Janeiro, 2009, p. 201-221.

28  DANTAS, Ana Cecília. Democracia, representatividade e participação: e as mu-
lheres na política? Revista do Núcleo de Estudos em Gênero & Direito da UFPB, v. 1, 
n. 2. João Pessoa, 2010.

29  MIGUEL, Luis Felipe; FEITOSA, Fernanda. O gênero do discurso parlamentar: 
mulheres e homens na tribuna da Câmara dos Deputados. Scielo Brasil, v. 52, n. 1. 
Rio de Janeiro, mar. 2009, p. 4. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?pi-
d=S0011-52582009000100006&script=sci_arttext>. Acesso em: 11 jan. 2016.  

30  Ibid.

31   Ibid.

32  Ibid.

33  Os discursos coletados foram pronunciados entre 1999 e 2006, ou seja, foram 
proferidos por parlamentares da 51.ª e da 52.ª legislaturas da Câmara. A amostra 
analisada era de 11.830 discursos, o equivalente a 37% do universo total de discursos 
proferidos no plenário da Câmara Federal nesse período. Segundo os autores, eles 
foram escolhidos entre as sessões aleatoriamente.  

34  MIGUEL, Luis Felipe; FEITOSA, Fernanda, op. cit., p. 9, nota 65. 

35  Para fins metodológicos, os números apresentados nessas tabelas não são 
idênticos aos da pesquisa de Fernanda Feitosa e Luis Felipe Miguel. Os resultados 
exibidos neste trabalho são decorrentes dos dados da tabela 1: “Temas dos discursos 
da 51.ª e da 52.ª legislaturas da Câmara dos Deputados, por sexo do orador” (MI-

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0011-52582009000100006&script=sci_arttext
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0011-52582009000100006&script=sci_arttext
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Tabela 1 
Categorias36 em que se enquadram os discursos da 51.ª e da 52.ª le-
gislaturas da Câmara dos Deputados, por sexo do orador (quantidade 
numérica)37

Feminino Masculino Total
Hard politics 993 12.708 13.701
Middle politics 209 2.343 2.552
Soft politics 514 4.102 4.616
Outras questões1 115 2.138 2.253
Total 1.831 21.291 23.122
1  Embora o tópico aqui intitulado de “Outras questões” tenha recebido denomi-
nação de “Questões irrelevantes” na pesquisa de Fernanda Feitosa e Luis Felipe 
Miguel, o autor do presente trabalho discorda dos pesquisadores sobre a escolha 
do termo empregado, pois o número significativo de discursos dessa categoria 
– 2.253 – representa uma margem significativa dos analisados – quase 10% dos 
discursos.

Fonte: MIGUEL, Luis Felipe; FEITOSA, Fernanda, 2009.

Um primeiro dado a ser explorado é o de que, embora não exista 
uma hierarquia entre discussões mais importantes ou menos importantes 
na política, existe uma preferência, em ambos os sexos, na abordagem de 
temas ligados às hard politics. Uma consequência disso é a criação da sen-
sação de que essa categoria é destaque no debate político, acarretando, 
inclusive, maior visibilidade para quem delas se ocupa.38

Um segundo ponto interessante é o de que:

[...] a concentração em hard politics é um pouco maior entre 
os deputados do sexo masculino – temas enquadrados na 

GUEL, Luis Felipe; FEITOSA, Fernanda, op. cit., p. 10-11) nas categorias indicadas no 
quadro 1 “Relação de categorias dos discursos parlamentares” (MIGUEL, Luis Felipe; 
FEITOSA, Fernanda, op. cit., p. 8), respeitando a metodologia adotada pelos autores. 

36  A explicação dos autores para a categorização: Para uma melhor análise dos re-
sultados foi realizada uma distinção importante sobre os principais temas políticos, 
divididos por categorias, segundo os termos correntes utilizados pela ciência políti-
ca norte-americana, sendo elas hard politics, middle politics, soft politics, questões 
irrelevantes e outros (ver quadro 1 a seguir). Por hard politics considera-se o núcleo 
do processo político, em especial o exercício do poder de Estado e a gestão da eco-
nomia; soft politics, assuntos mais voltados para o social; middle politics, temas que 
permitiam abordagens mistas, como “previdência social”, que inclui tanto preocupa-
ções com os pensionistas quanto com as contas públicas.

37  A pesquisa de Fernanda Feitosa e Luis Felipe Miguel analisou somente 11.830 dis-
cursos. No entanto, como em um mesmo discurso, pela metodologia adotada pelos 
autores, era permitida a indicação de mais de uma temática por discurso, o número  
de discursos identificados pelo somatório das categorias foi superior ao número de 
discursos analisados.

38  MIGUEL, Luis Felipe; FEITOSA, Fernanda, op. cit., 2009.



Baixa representatividade feminina na Câmara federal: proBlemas do  
finanCiamento eleitoral e das medidas de inClusão

109

categoria estão presentes em 73,3% dos discursos deles e em 
67,3% dos discursos delas. A situação se inverte quando se 
analisa a categoria middle politics (19,5% contra 22,6%), mas 
a diferença se torna significativa quando observada a soft 
politics, presente em 46,8% dos discursos das deputadas e 
em apenas 30,8% dos discursos dos deputados. Fica latente, 
portanto, a associação entre as mulheres parlamentares e as 
temáticas mais vinculadas à área social.39

Outra maneira de enxergar esse problema se faz através da realização 
de uma razão entre a atuação masculina e a atuação feminina. Em outras 
palavras, a elaboração de uma relação proporcional entre o número de 
deputados e de deputadas que se pronunciaram acerca de cada categoria 
permite observar quanto a participação de cada gênero varia comparati-
vamente. Observe a tabela 240 adiante: 

Tabela 2 
Razão entre as participações femininas e masculinas  
proferindo discursos em cada categoria

Participação masculina

 
Participação feminina

Hard politics 12,8
Middle politics 11,2
Soft politics 8,0
Outras questões2 18,6

Razão média 11,6
2  Embora o tópico aqui chamado de “Outras questões” tenha recebido uma de-
nominação de “Questões irrelevantes” na pesquisa de Fernanda Feitosa e Luis Feli-
pe Miguel, o autor do presente trabalho discorda dos citados pesquisadores sobre 
a escolha do termo empregado, pois o número significativo de discursos dessa 
categoria – 2.253 – representa uma margem expressiva dos analisados – quase 10% 
dos discursos.

Fonte: MIGUEL, Luis Felipe; FEITOSA, Fernanda, 2009.

Esse tipo de apresentação numérica é interessante, pois permite ob-
servar grande discrepância entre a participação de cada sexo, de acordo 
com a categoria em questão. Enquanto nas políticas consideradas núcleo 
do processo político – hard politics – houve uma proporção de 12,8 homens 
discursando para cada mulher que subia ao púlpito, as políticas voltadas a 
questões sociais – soft politics – tiveram maior participação proporcional 

39  Ibid., p. 12.

40  Essa tabela também não se encontra presente na pesquisa dos autores supraci-
tados, mas é uma variação interpretativa dos dados por eles apresentados.
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de mulheres. Assim, para cada mulher que discursava sobre esses temas, 
“apenas” oito homens também discutiam a questão.

Enfim, um terceiro ponto que salta aos olhos é o de que a despro-
porção entre os gêneros é tão grande que mesmo nos temas em que as 
mulheres possuem maior espaço de participação, elas ainda aparecem dis-
cursando menos vezes do que os homens. Exemplo bem marcante disso 
apresentado pelos autores da pesquisa foi o dos discursos sobre Direitos 
Humanos. Segundo dados coletados, ainda que 71,9% das deputadas te-
nham tratado sobre essas questões diante dos ínfimos 27,5% dos deputa-
dos que se dispuseram a fazer o mesmo, eles expuseram a fala 451 vezes, 
enquanto elas apenas proferiram somente 122 discursos nesse sentido – 
isso equivale dizer que para cada mulher debatendo sobre Direitos Huma-
nos havia 3,7 homens apresentando suas posições. 

Esses números deixam evidente a relevância de se ter um espaço forte 
dentro do ambiente de fala no Congresso. Naturalmente, aqueles que es-
tão em maior representação possuem mais condições de se articularem e 
mover projetos de leis, mesmo que esse projeto não seja sequer o objetivo 
do grupo super-representado. Fica claro, portanto, que a simples presença 
de mulheres no ambiente político, por mais necessária que seja, não signi-
fica alcançar a mesma capacidade de influência na construção de políticas 
públicas se elas não tiverem peso parlamentar suficiente.41 São sintomas 
políticos sentidos na sociedade pelo cultivo de costumes rotulantes que 
demonstram que o espaço da política é um espaço masculino.

Assim, de acordo com Flávia Biroli, faz sentido deixar de lado a ideia 
de que as esferas público-privadas equiparam-se a “lugares” e “tempos” 
diferentes na vida dos indivíduos.42 Não deve haver a diferenciação entre 
as funções que devem ser desempenhadas – ou os temas que devem ser 
debatidos – por cada gênero. Dessa forma, a crítica à desigualdade de 
gêneros na política é ligada, pela teoria feminista apresentada pela autora, 
a uma crítica às fronteiras culturais construídas entre os papéis sociais pú-
blico e privados e a estereotipização destes aos gêneros.43

Cabe indagar, ainda, acerca das mudanças que a inclusão das mulhe-
res ocasionaria na política. Não pelo motivo da influência delas ao alavan-
camento das soft politics, mas porque isso ajudaria na concretização da 
democracia.44 A visão de que as opções políticas das mulheres são uni-

41   MIGUEL, Luis Felipe; FEITOSA, Fernanda, op. cit., p. 16.

42  BIROLI, Flávia. O público e o privado. In: MIGUEL, Luis Felipe; BIROLI, Flávia. 
Feminismo e política. São Paulo: Boitempo, 2014, p. 33.

43  Ibid., p. 34.

44  DANTAS, Ana Cecília. Democracia, representatividade e participação: e as mu-
lheres na política? Revista do Núcleo de Estudos em Gênero & Direito da UFPB, v. 1, 
n. 2. João Pessoa, 2010, p. 66.
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formes e homogêneas – em torno da natureza feminina estereotipada – 
perderá força quão maior for a atuação femínea nos espaços públicos de 
poder. 

Essa conclusão também pode ser extraída da já referida pesquisa de 
Fernanda Feitosa e Luis Felipe Miguel, uma vez que entre os inúmeros da-
dos por eles apresentados estava o de que a associação existente da figura 
feminina às soft politics tende a diminuir de acordo com que as deputa-
das vão assumindo maior espaço dentro da Câmara. Observe a tabela 3  
a seguir:

Tabela 3 
Área temática dos discursos, de acordo com  
a experiência parlamentar do orador*

Primeira 
legislatura

Segunda 
legislatura

Terceira 
legislatura

Quarta 
legislatura 
ou mais

Hard politics 73,2%

(3.517)

71,0%

(2.391)

73,8%

(1.271)

74,2%

(1.437)
Middle poli-
tics

19,9%

(954)

18,7%

(628)

20,4%

(351)

20,7%

(400)
Soft politics  35,9%

(1.724)

31,5%

(1.060)

28,1%

(485)

26,2%

(507)
Irrelevantes e 
outros

18,5%

(890)

19,1%

(644)

19,8%

(341)

18,9%

(366)
Total 100%

(4.804)

100%

(3.366)

100%

(1.723)

100%

(1.937)
Fonte: MIGUEL, Luis Felipe; FEITOSA, Fernanda, 2009.  

* Era permitida a indicação de mais de uma temática por discurso. 

Assim, as que queiram ingressar na política acabam optando – con-
vencionalmente – por temas relacionados ao papel feminino já tradicional-
mente construído na sociedade: o da mulher protetora. A feminilidade no 
discurso, muitas vezes, é proporcionalmente utilizada para se estabelecer, 
de modo que, à medida que elas ganham maior visibilidade e prestígio, é 
feita a transição para o debate de hard politics.45

De maneira sistemática:

[...] em grande medida, as mulheres ainda são vistas como 
penetras em um espaço estruturado sob a ótica masculina. 

45  Ibid., p. 16.
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Se os homens podem estabelecer suas estratégias mais ou 
menos livremente, as mulheres na política se veem, antes de 
tudo, diante de um dilema, comum a todas elas: se enfrentam 
os estereótipos, ignorando as expectativas sociais construí-
das sobre a postura adequada para elas, sofrem o estigma 
de serem consideradas desviantes ou masculinizadas; se, ao 
contrário, optam por se adaptar a eles, acabam por se confi-
nar em posições de menor prestígio no campo. Isto é, criam 
uma espécie de gueto feminino na política masculina, que 
reforça os tradicionais papéis de gênero, colocando as mu-
lheres como as únicas responsáveis por lidar com assuntos 
relacionados às preocupações de caráter social ou à esfera 
privada.46

2.3. desIgualdade de recursos para partIcIpar da polítIca

Se não bastassem essas dificuldades culturais apresentadas, as mulheres 
possuem ainda menos acesso a recursos para participar de forma eficaz47 
na política. Como exemplo: tempo livre hábil e dinheiro para as campa-
nhas. A presença no campo político exige disponibilidade de tempo e, 
dada a divisão com o trabalho doméstico, muitas mulheres acabam por 
não conseguir conciliar as duas jornadas. 

De fato, as mulheres estão inseridas em maior número do que os ho-
mens nas atividades produtivas não remuneradas e possuem jornadas 
mais longas de trabalho doméstico.48 De maneira geral, mulheres dedicam 
25 horas semanais aos afazeres domésticos, contra apenas 10 horas dos 
homens.49 Além disso, enquanto menos de 50% dos homens fazem traba-
lhos domésticos, mais de 88% das mulheres realizam atividades em casa.50 
Observe no gráfico 1 adiante a diferença de horas de trabalho doméstico 
entre os gêneros no Brasil:

46  MIGUEL, Luis Felipe; FEITOSA, Fernanda, op. cit., p. 18.

47  MIGUEL, Luis Felipe. Gênero e representação política. In: MIGUEL, Luis Felipe; 
BIROLI, Flávia. Feminismo e política. São Paulo: Boitempo, 2014, p. 105.

48  ALVES, José Eustáquio Diniz; CORREA, Sônia. Igualdade e desigualdade de gê-
nero no Brasil: um panorama preliminar, 15 anos depois do Cairo. Seminário Brasil, 15 
anos após a Conferência do Cairo, da Abep. Belo Horizonte, 2009. Disponível em: 
<http://www.abep.nepo.unicamp.br/docs/outraspub/cairo15/Cairo15_3alvescorrea>. 
Acesso em: 5 jan. 2017. 

49  ALVES, José Eustáquio Diniz; CAVENAGHI, Suzana Marta. Indicadores de de-
sigualdade de gênero no Brasil. Dossiê Análises Quantitativas e Indicadores Sociais, 
2013, p. 17, nota 22. Disponível em: <http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/media-
coes/article/view/16472/13237>. Acesso em: 5 jan. 2017.

50  Ibid.
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Gráfico 1 
Número médio de horas semanais gastas em afazeres domésticos das pessoas de 

dez anos ou mais de idade, por sexo, segundo grupos de idade

Fonte: ALVES, José Eustáquio Diniz; CAVENAGHI, Suzana Marta, 2013.

Esse fator impacta diretamente na política feminina, pois a “necessi-
dade” de que a mulher permaneça com residência na mesma cidade para 
gerir o ambiente doméstico e o “zelo” pelos filhos é mais presente no cál-
culo dela do que no cálculo dos políticos homens.51 “A política que para 
eles pode representar uma retaguarda de apoio à carreira, para elas conta 
como um fardo”.52 Existem estudos, inclusive, que mostram que o número 
de viúvas e solteiras ocupando cargos políticos é maior que o número de 
viúvos e solteiros.53 Assim, por mais que os mecanismos eleitorais pudes-
sem evoluir, a ponto de garantir oportunidades iguais de gênero, se forem 
representados na política brasileira, ainda existirá diferenças nas condições 
de exercício da atividade política. 

Por fim:

[...] ampliação da igualdade política não é um problema que 
diz respeito apenas às mulheres – ou a qualquer outro gru-
po em posição subalterna. Trata-se de um desafio a ser en-
frentado por qualquer sociedade que se queira democrática. 
O enfrentamento da questão exige medidas no âmbito dos 
processos eleitorais, como as cotas; exige mudanças cultu-
rais que garantam o reconhecimento desses grupos; exige a 

51  MIGUEL, Luis Felipe. Gênero e representação política. In: MIGUEL, Luis Felipe; 
BIROLI, Flávia. Feminismo e política. São Paulo: Boitempo, 2014, p. 106.

52  Ibid.

53  Ibid.
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redistribuição dos recursos materiais que possibilitam a ação 
política, entre eles o tempo livre, e exige também transforma-
ções na dinâmica das próprias instituições representativas, 
impedindo-as de simplesmente reproduzir as hierarquias já 
estabelecidas.54

3. InsufIcIente representatIVIdade femInIna na câmara 
federal

Em um estudo sobre os indicadores de desigualdade de gênero no Brasil, 
Suzana Marta Cavenaghi e José Eustáquio identificaram que os avanços 
conquistados na última década pelas mulheres na educação, nos esportes, 
no mercado de trabalho, na previdência e na sociedade como um todo 
ainda não refletem a situação das mulheres nos espaços de poder.55

Essa mesma leitura foi realizada pelo relatório “Mais mulheres na po-
lítica”, da Procuradoria Especial da Mulher.56 O diagnóstico apontado é o 
de que a situação de sub-representatividade das mulheres no Parlamento 
brasileiro “está em completa dissonância com o papel e responsabilidades 
que as mulheres assumiram na sociedade”. Desse modo, embora tenha ha-
vido grande avanço na educação feminina, fazendo existir, inclusive, uma 
espécie de “desigualdade reversa”57 na educação, ainda não foi possível 
eliminar as desigualdades de gênero nas estruturas de poder, tanto em 
âmbito público quanto no privado. 

54  MIGUEL, Luis Felipe; FEITOSA, Fernanda, op. cit., p. 18.

55  ALVES, José Eustáquio Diniz; CAVENAGHI, Suzana Marta. Indicadores de desi-
gualdade de gênero no Brasil. Dossiê Análises Quantitativas e Indicadores Sociais, 
2013, p. 19. Disponível em: <http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/mediacoes/ar-
ticle/view/16472/13237>. Acesso em: 5 jan. 2017.

56  Senado Federal, Câmara Federal e Procuradoria Especial da Mulher. Relatório 
da participação feminina na política brasileira: Mais mulheres na política. Brasília,  
p. 22, nota 2, 2015.

57  BELTRÃO, Kaizô Iwakami; ALVES, José Eustáquio Diniz. A reversão do hiato de 
gênero na educação brasileira no século XX. Cadernos de Pesquisa, v. 39, n. 136. São 
Paulo, p. 125-156, jan./abr. 2009. 
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3.1. baIxo crescImento da ocupação das cadeIras da 
câmara federal pelas mulHeres

Comparadas numericamente, as diferenças no mercado de trabalho dimi-
nuíram mais do que na esfera pública. Se nos últimos 30 anos a participa-
ção feminina aumentou em mais de 20% na população economicamente 
ativa,58 o número de deputadas federais aumentou menos de 9% – de 1,5%, 
em 1982, passou para 9,9% em 201459 – nesse mesmo período de tempo. 
Observe o gráfico 2 adiante:

Gráfico 2 
Quadro evolutivo de deputadas federais eleitas em porcentagem (1982-2014)

Fonte: Mais mulheres na política, p. 22, nota 2.

De fato, se forem analisados os resultados dos últimos 30 anos apre-
sentados supra,60 será possível observar baixíssimo crescimento da ocu-
pação política das mulheres nas cadeiras da Câmara Federal. O mais pre-
ocupante é que, embora nesse período tenham sido criados mecanismos 
afirmativos de incentivo à participação política feminina – como a criação 
de cotas para candidatas femininas e o estabelecimento do tempo mínimo 

58  ALVES, José Eustáquio Diniz; CAVENAGHI, Suzana Marta. Indicadores de de-
sigualdade de gênero no Brasil. Dossiê Análises Quantitativas e Indicadores Sociais, 
2013, nota 22. Disponível em: <http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/mediacoes/
article/view/16472/13237>. Acesso em: 5 jan. 2017.

59  Senado Federal, Câmara Federal e Procuradoria Especial da Mulher. Relatório 
da participação feminina na política brasileira: Mais mulheres na política. Brasília,  
p. 22, nota 2, 2015.

60  Vale pontuar que, embora tenha ocorrido eleição para cargos municipais em 2016, 
a última eleição para cargos federais – aqui analisados – ocorreu somente em 2014.
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de televisão nas propagandas eleitorais –, eles não apresentam êxito sufi-
ciente no aumento de deputadas.

Com efeito, existem várias hipóteses para se explicar a disparidade 
entre a quantidade de candidatas e o número de eleitas, como a pouca 
permeabilidade dos partidos às mulheres ou como a cultura machista e da 
misoginia.61 Contudo, o objeto deste trabalho segue outra via investigativa: 
Como as atuais regras eleitorais podem apresentar consequências à repre-
sentatividade das mulheres nos cargos de deputadas federais?

3.2. InfluêncIa das atuaIs regras eleItoraIs na 
representatIVIdade das mulHeres: surgImento das 
candIdaturas “laranjas” e a parcIal InsufIcIêncIa das 
cotas na eleIção

“Se por um lado, [o problema] é consequência de uma percepção difusa 
e discriminatória de que o espaço da política é masculino, pelo outro, é, 
também, uma deficiência da nossa regulação eleitoral.”62 Pelas atuais re-
gras eleitorais, nenhum partido ou coligação política pode dispor mais do 
que 70% dos seus candidatos a um dos sexos. Em outras palavras, é asse-
gurado um mínimo de 30% para cada gênero dentro das candidaturas de 
cada partido. Essa regra, denominada de “cota de gênero”, está disposta 
no § 3.º da Lei n.º 9.504/97 (Lei das Eleições). Observe fragmento do texto 
da lei adiante:

Lei n.º 9.504, de 30 de setembro de 199763

.........................................................................................................................

Art. 10.  Cada partido ou coligação poderá registrar candida-
tos para a Câmara dos Deputados, a Câmara Legislativa, as 
Assembleias Legislativas e as Câmaras Municipais no total 

61   SALGADO, Eneida Desiree; FARIAS, Marina Cardoso; SANTOS, Rayssa Porto. 
Cotas de gênero e a falta de recursos para campanhas femininas. Jota. Publicado em: 
14 out. 2016. Disponível em: <http://jota.info/colunas/e-leitor/e-leitor-falacia-das-co-
tas-de-genero-ante-ausencia-de-recursos-para-campanhas-de-mulheres-14102016>. 
Acesso em: 3 jan. 2017.

62  MOHALLEM, Michael Freitas; AGUIAR, João Benício. Por que não elegemos 
mais mulheres? Estadão. Política. São Paulo. Publicado em: 19 set. 2016. Disponí-
vel em: <http://politica.estadao.com.br/blogs/conexao-eleitoral/por-que-nao-elege-
mos-mais-mulheres/>. Acesso em: 25 dez. 2016.

63  BRASIL. Lei n.º 9.504, de 30 de setembro de 1997. Estabelece normas para as 
eleições.

http://jota.info/colunas/e-leitor/e-leitor-falacia-das-cotas-de-genero-ante-ausencia-de-recursos-para-campanhas-de-mulheres-14102016
http://jota.info/colunas/e-leitor/e-leitor-falacia-das-cotas-de-genero-ante-ausencia-de-recursos-para-campanhas-de-mulheres-14102016
http://politica.estadao.com.br/blogs/conexao-eleitoral/por-que-nao-elegemos-mais-mulheres/
http://politica.estadao.com.br/blogs/conexao-eleitoral/por-que-nao-elegemos-mais-mulheres/
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de até 150% (cento e cinquenta por cento) do número de 
lugares a preencher, salvo: (Redação dada pela Lei n.º 13.165, 
de 2015)

.........................................................................................................................

§ 3.º  Do número de vagas resultante das regras previstas 
neste artigo, cada partido ou coligação preencherá o míni-
mo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70% (setenta 
por cento) para candidaturas de cada sexo. (Redação dada 
pela Lei n.º 12.034, de 2009) (grifou-se)

Vale pontuar que pela atual jurisprudência do TSE, o cumprimento da 
cota mínima às candidaturas é obrigatório, sob a sanção de indeferimento 
do Demonstrativo de Regularidade dos Atos Partidários (DRAP).64 Veja-se 
a decisão adiante:65

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. 
ELEIÇÕES 2012. DRAP. PERCENTUAIS DE GÊNERO. NÃO 
OBSERVÂNCIA. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. A norma previs-
ta no art. 10, § 30, da Lei 9.504/97 tem caráter objetivo e 
o seu descumprimento impede a regularidade do registro 
da coligação ou do partido interessado em participar das 
eleições. No caso, facultou-se à coligação, no prazo legal, 
adequar o DRAP aos percentuais de gênero, mas a determi-
nação não foi atendida oportunamente. Inviável a análise do-
cumental em recurso de natureza extraordinária para se afe-
rir a suposta adequação do DRAP aos percentuais de gênero. 
Incidência, na espécie, da Súmula 7/STJ. Agravo regimental 
não provido. (grifou-se) 

(TSE – AgR-REspe n.º 117-81/BA, Rel.: Min. Nancy Andrighi, 
PSESS 6.11.2012)  

Dessa forma, na prática, o partido ou coligação que não se adequar 
à cota mínima deverá fazer cortes no número de candidatos homens para 
que a proporção 30-70% seja atingida e a candidatura da coligação ou do 
partido não seja cancelada. Assim, o partido ficará, na eleição, com vagas 
de candidaturas em aberto, conforme aponta a seguinte decisão:66

64  DRAP é um documento necessário, expedido por juiz eleitoral, que possibilita 
o registro da candidatura de um partido ou uma coligação. Havendo irregularidades 
no registro dos candidatos, o DRAP poderá ser indeferido e a coligação e partido ou 
o candidato irregular terá sua candidatura impedida. Em outras palavras, não poderá 
participar do processo eleitoral.

65  BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Agravo regimental de recurso especial elei-
toral n.º 117-81/BA. Eleições 2012. DRAP. Percentuais de gênero. Não observância. 
Súmula 7/STJ. Rel.: Min. Nancy Andrighi. PSESS 6.11.2012. 

66   BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Recurso especial eleitoral n.º 29-391/PE. 
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REGISTRO DE CANDIDATURAS. PERCENTUAIS POR SEXO. 
Conforme decidido pelo TSE nas eleições de 2010, o § 31 
do art. 10 da Lei n.º 9.504/97, na redação dada pela Lei n.º 
12.034/2009, estabelece a observância obrigatória dos per-
centuais mínimo e máximo de cada sexo, o que é aferido de 
acordo com o número de candidatos efetivamente registra-
dos. Não cabe a partido ou coligação pretender o preenchi-
mento de vagas destinadas a um sexo por candidatos do 
outro sexo, a pretexto de ausência de candidatas do sexo 
feminino na circunscrição eleitoral, pois se tornaria inócua a 
previsão legal de reforço da participação feminina nas elei-
ções, com reiterado descumprimento da lei. Sendo eventu-
almente impossível o registro de candidaturas femininas 
com o percentual mínimo de 30%, a única alternativa que o 
partido ou a coligação dispõe é a de reduzir o número de 
candidatos masculinos para adequar os respectivos percen-
tuais, cuja providência, caso não atendida, ensejará o inde-
ferimento do demonstrativo de regularidade dos atos par-
tidários (DRAP). Recurso especial não provido. (grifou-se)

(TSE – REspe n.º 29-391 PE, Rel.: Min. Arnaldo Versiani, PSESS 
6.11.2012)  

No entanto, deixar candidaturas em aberto carrega um ônus eleitoral 
elevado aos partidos e pode significar a perda de apoio político de algum 
candidato que venha ter que sair para o cumprimento da cota de gênero. 
Ocorre que essa alternativa, considerada adequada pelo TSE, não se torna 
a mais vantajosa para os partidos políticos que, muitas vezes, optam por 
“burlar” a norma realizando candidaturas “laranjas”. Como ainda não há 
mecanismos legais e institucionais eficientes a ponto de combater as faltas 
de candidaturas, elas têm se tornado realidade.

O tema das “candidatas meramente formais” tem se tornado desta-
que nos últimos anos. Essa expansão do debate é de extrema importância 
para o processo de ampliação da participação feminina na política. Isso 
porque o problema das “laranjas” gera grandes obstáculos ao surgimento 
de resultados da atual política inclusiva entre os gêneros.

Ao fraudarem a regra imposta pela lei, os partidos criam uma falsa 
impressão de que o número de eleitas aumentará.67 Isso porque a regra 

Registro de candidaturas. Percentuais por sexo. Rel.: Min. Arnaldo Versiani, PSESS 
6.11.2012.

67  MOHALLEM, Michael Freitas; AGUIAR, João Benício. Por que não elegemos 
mais mulheres? Estadão. Política. São Paulo. Publicado em: 19 set. 2016. Disponí-
vel em: <http://politica.estadao.com.br/blogs/conexao-eleitoral/por-que-nao-elege-
mos-mais-mulheres/>. Acesso em: 25 dez. 2016.

http://politica.estadao.com.br/blogs/conexao-eleitoral/por-que-nao-elegemos-mais-mulheres/
http://politica.estadao.com.br/blogs/conexao-eleitoral/por-que-nao-elegemos-mais-mulheres/
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da cota de gênero trabalha com o pressuposto de que maior número de 
candidatas acarretará maior número de representantes eleitas, seja por 
obrigatoriamente introduzir mulheres na disputa eleitoral ou conscientizar 
os partidos e demais políticos da importância de uma chapa eleitoral he-
terogênea dos gêneros.

Entretanto, parece não ser suficiente a simples introdução de mulhe-
res no contexto político-eleitoral por meio da candidatura para que o nú-
mero de deputadas possa aumentar, de modo que seria necessário fosse 
entregue a elas o adequado apoio para transformá-las de meras candida-
tas em efetivamente eleitas. 

Assim, a ampliação do número de candidaturas sem um proporcional 
crescimento do número de deputadas federais pode significar outra falha 
do processo eleitoral brasileiro. 

Observe no gráfico 3 adiante (Evolução do número de candidatas e 
de eleitas para a Câmara Federal) um comparativo entre o número de de-
putadas eleitas e de candidaturas entre 1998 e 2014:

Gráfico 3 
Evolução do número de candidatas e de eleitas para a Câmara Federal  

(em porcentagem)

Fonte: Mais mulheres na política, 2015.

Um modo de perceber a insuficiência parcial das cotas de gênero na 
candidatura, ao menos como atualmente estão aplicadas no Brasil, é pela 
observação de quem se encontra entre os menos votados nos resultados 
eleitorais. Dessa forma, verifica-se que o quadro da baixa proporção femi-
nina entre os gêneros na disputa para o cargo de deputada federal no ano 
de 2014 se inverte: 

[o] recorte dos candidatos colocados dentre os 10% com me-
nos votos, as mulheres representam 75%, ou seja, dos 593 
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candidatos com pior colocação, as mulheres somam 445. O 
baixo número de votos, na maior parte dos casos, indica que 
não houve campanha de fato ou que se trata de campanha 
sem apoio financeiro do respectivo partido. Não surpreende, 
portanto, que 3/4 de todas as candidaturas não-prioritárias a 
deputado federal em 2014 sejam de mulheres.68 

Observe na tabela 4 adiante a proporção de candidaturas por gênero 
no ano de 2014:

Tabela 4  
Proporção de candidaturas por gênero em 2014

Gênero Eleições de 2014
Deputado federal Candidaturas

(todas)

Eleitos3

(10% com menos 
votos)

Masculino 70,93% 4.382 24,96% 148

Feminino 29,07% 1.796 75,04% 445
3  Por interesses metodológicos foram afastados do cálculo os candidatos 
considerados inelegíveis pelo TSE.

 Fonte: Tribunal Superior Eleitoral. Disponível em: <http://www.tse.jus.br>.  
Acesso em: 25 dez. 2016.

De maneira similar, nas eleições de 2016, de todas as candidaturas 
sem voto, 85,9% foram de mulheres.69 Assim, ainda que o reconhecimento 
de uma candidatura como “laranja” ou não seja complexo existem fortes 
indícios de que as “candidaturas femininas estão sendo alocadas para sa-
tisfazer a lei eleitoral”.70 Várias evidências levam a crer nisso. Além da (i) 
grande diferença entre o número de candidatas e o número de eleitas, bem 
como (ii) da polarização feminina na parte inferior da tabela eleitoral há, 
também, (iii) um subfinanciamento para a campanha delas, o que dificulta 
no resultado eleitoral e comprova a tese de que as aspirantes a cargos le-
gislativos não são prioridade.

68  Ibid.

69  BIROLI, Flávia; LÓSSIO, Luciana; GASMAN, Nadine. Por um país 50-50. Folha 
de S.Paulo. São Paulo. Publicado em: 16 jan. 2017. Disponível em: <http://www1.folha.
uol.com.br/opiniao/2017/01/1849860-por-um-pais-50-50.shtml>. Acesso em: 17 jan. 
2017.

70  Ibid.

http://www.tse.jus.br/
http://www.tse.jus.br/
http://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2017/01/1849860-por-um-pais-50-50.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2017/01/1849860-por-um-pais-50-50.shtml
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3.3. subfInancIamento das campanHas e o baIxo 
desempenHo eleItoral das candIdatas brasIleIras

Em uma análise individualizada da prestação de contas das candidatas que 
obtiveram baixíssimo resultado eleitoral no último pleito para o cargo de 
deputado federal, em 2014, foi possível observar que o montante investido 
na campanha delas foi mínimo. Ao todo foram 16271 candidatas que rece-
beram somente até 50 votos – contra somente 30 nomes masculinos que 
tiveram o mesmo desempenho –, ou seja, cerca de 9% das candidatas de 
todo o Brasil não conseguiram alcançar um público eleitoral além do nú-
cleo de amigos e familiares. Como se pode observar no gráfico 4 adiante, 
muitas delas, com apenas dois ou três votos, provavelmente, não recebe-
ram qualquer apoio que possibilitasse a realização de uma campanha real:

Gráfico 4  
Candidatas ao cargo de deputada federal com baixo desempenho eleitoral (2014)

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral. Disponível em: <http://www.tse.jus.br>.  
Acesso em: 25 dez. 2016.

De fato, excetuando três casos isolados72 em que as candidatas recebe-
ram uma quantidade de dinheiro desproporcional aos votos arrecadados,  

71  Para fins metodológicos não se enquadram nesse cálculo as candidatas que 
aparecem nos dados do TSE com zero (0) voto, pois parte dessas candidaturas apre-
sentou algum problema de inscrição e foi anulada. Assim, para evitar a contagem 
equivocada de candidatas que nem sequer participaram do processo eleitoral op-
tou-se por não mencioná-las no cálculo.

72  Na análise, três candidatas apresentaram orçamento incompatível com o de-
sempenho eleitoral. Foram elas: Adelina Pinto da Silva (PT-RR), com 24 votos apenas 
e receitas de R$ 24.608,00; Elzilene Liborio de Lima (PT-RR), com somente 25 votos 

http://www.tse.jus.br/
http://www.tse.jus.br/


Anuário de publicAções dA grAduAção 2017122

o fraco desempenho eleitoral pode ser justificado pela ausência de apoio 
monetário às campanhas femininas. Com candidatas prestando contas de 
apenas R$ 50,00 – como é o exemplo de Nathália Mozer Reis (PCB-RJ) – a 
média da receita para a realização da campanha eleitoral entre as candi-
datas que obtiveram até 50 votos foi de somente R$ 769,68, valor quase 
equivalente ao do salário mínimo nacional na época – R$ 724,00.73 Observe 
os dados da receita das candidatas com menos de 50 votos no gráfico 5 
adiante:

Gráfico 5  
Receita das candidatas com menos de 50 votos

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral. Disponível em: <http://www.tse.jus.br>.  
Acesso em: 25 dez. 2016.

Ainda cabe pontuar que entre as 162 candidatas em análise, 58 esta-
vam com as informações incompletas nos dados do TSE, ou seja, ao con-
sultar o sistema, em vez de aparecer a prestação de contas da candida-
ta, aparecia mensagens como “a prestação de contas foi entregue sem  
lançamentos de receitas” ou “a prestação de contas desta candidatura não 
foi realizada”. No entanto, a ocorrência desses casos ocorreu de maneira 
aleatória e, de certo modo, proporcionalmente distribuída entre os nomes 
analisados, de forma que não alterasse significativamente a representação 
do subfinanciamento abordado.

e orçamento apresentado de R$ 22.508,00; e Lucimara Andrade Bomfim (PMDB-
-BA), que prestou contas de R$ 99.811,02 e recebeu somente 47 votos.

73  Consulta realizada no site Contábeis, o portal do profissional contábil. Salários 
mínimos de 1995 a 2017. R7. Disponível em: <http://www.contabeis.com.br/tabelas/
salario-minimo/>. Acesso em: 20 jan. 2017. 

http://www.tse.jus.br/
http://www.tse.jus.br/
http://www.contabeis.com.br/tabelas/salario-minimo/
http://www.contabeis.com.br/tabelas/salario-minimo/
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Por fim, também foi possível observar no levantamento dos dados, 
que a maioria das mulheres na parte inferior da tabela não havia recebi-
do verbas dos partidos ou havia recebido pouco dinheiro proveniente de 
suas coligações, o que reforça o argumento de que o dinheiro partidário 
não chega às mulheres candidatas a cargos no Legislativo. Esse fato é 
um sintoma do quanto as mulheres são desprivilegiadas no momento da 
distribuição das verbas partidárias e afeta drasticamente as condições de 
concorrência entre candidatos homens, que recebem, como será visto no 
tópico 5.3 deste trabalho, maior apoio partidário. Esse desequilíbrio na dis-
tribuição dos recursos entre os candidatos e as candidatas coloca o Brasil 
em uma situação de desvantagem diante dos demais países latinos, como 
se verá adiante.

4. quadro brasIleIro dIante dos demaIs países latIno-
amerIcanos

Este tópico pretende realizar uma análise da situação das mulheres na po-
lítica dos demais países latino-americanos para, assim, entender se a situ-
ação abordada aqui sobre a baixa colocação das mulheres no Legislativo 
é exclusivamente brasileira. Essa comparação é de extrema importância, 
pois os países da América Latina compartilham cultura e história políti-
co-eleitorais semelhantes à brasileira. Assim, o resultado da comparação 
servirá para sinalizar o grau de desigualdade política existente no Brasil, 
bem como possibilitará a projeção de possíveis mecanismos na política 
brasileira com os exemplos dos modelos adotados nos países vizinhos.

4.1. breVe HIstórIco da polítIca InclusIVa para aumento 
da representatIVIdade femInIna na amérIca latIna

Quando a terceira onda de democratização alcançou a América Latina, no 
início dos anos 1980, o corpo atuante de lideranças sociais femininas não 
foi traduzido para dentro da arena política.74 No Brasil de 1982 e 1986, por 
exemplo, existiam, respectivamente, 8 e 26 mulheres na Câmara Federal.

Em reação a isso, um movimento para a inclusão de mulheres por 
meio de cotas eleitorais surgiu na década de 1990. Assim, além do Brasil 
– que adotou essa norma em 1997 –, outros 10 países também acrescen-

74  LLANOS, Beatriz; SAMPLE, Kristen. 30 Years of Democracy: Riding the Wave? 
Women’s Participation in Latin America. Estocolmo, Suécia: International IDEA, 2008.
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taram, de alguma forma na legislação eleitoral, mecanismos que possibili-
tassem aumento na representatividade feminina e acelerassem o processo 
de inserção das mulheres no mundo político-partidário.75 Observe o que se 
expõe na tabela 576 adiante:

Tabela 5  
Período da introdução de cota de gênero nos países da América Latina

País Ano das cotas
Argentina 1991
México 1996
Paraguai 1996
Costa Rica 1996

Bolívia 1997
Brasil 1997
Equador 1997
Panamá 1997

Peru 1997
República Dominicana 1997
Venezuela 1998
Colômbia 2000
Honduras 2000
Uruguai 2009

Nicarágua 2012

El Salvador 2013

Fonte: DA SILVA, Ellen; HARVEY, Isadora L. , 2016.

A lei argentina não foi apenas a primeira da América Latina. Ela foi 
a primeira no mundo a estabelecer regras eleitorais para aumentar a re-
presentação das mulheres no âmbito legislativo.77 A incorporação dessas 

75  Senado Federal, Câmara Federal e Procuradoria Especial da Mulher. Relatório 
da participação feminina na política brasileira: Mais mulheres na política. Brasília,  
p. 30, 2015. 

76  Os dados da tabela foram colhidos do seguinte artigo: DA SILVA, Ellen;  
HARVEY, Isadora L. A política de cotas na América Latina como impulsora da repre-
sentação feminina na Câmara Baixa. Revista Eletrônica de Ciência Política (RECP), 
v. 7, n. 1, a. 2016, p. 55-67. Disponível em: <https://revistas.ufpr.br/politica/article/
view/45772/28901>. Acesso em: 15 jan. 2017.

77  TULA, María Inés. Mujeres y política. Un panorama sobre la adopción de las 
cuotas de género y sus efectos en América Latina y Colombia. Opera, 16, p. 9-13. 
Congresso: “Poder, representación y equidad: retos para la participación política de 
las mujeres”, organizado pelo Programa das Nações Unidas pelo Desenvolvimen-
to (PNUD), Organização dos Estados Americanos (OEA), Instituto Holandês para a 
Democracia Multipartidária (NIMD) e Faculdade de Finanças, Governo e Relações 
Internacionais da Universidade Externado de Colombia, 2014. Disponível em: <http://

http://revistas.uexternado.edu.co/index.php/opera/article/view/4139/4483
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cotas nos países latino-americanos nos anos 1990 aumentou significati-
vamente o número de mulheres à ocupação de cargos no Legislativo por 
todo o continente. Os efeitos são percebidos quando se faz comparativos 
com o restante do mundo: atualmente, a América Latina é a segunda re-
gião do mundo com mais mulheres ocupando cadeiras nas Câmaras Baixas 
(No Brasil, Câmara Federal), com média de 25,6% de representação femini-
na em todos os parlamentos locais, apenas atrás dos países nórdicos, que 
possuem taxa de 42,1%.78

De acordo com Archenti e Tula,79 o impacto da política de cotas de 
gênero depende, principalmente, de três fatores. Primeiro, do procedimen-
to interno dos partidos políticos de seleção das candidaturas, bem como 
dos desenhos de distribuição de recursos eleitorais para cada candidato. 
Segundo, das próprias características da lei de cotas, ou seja, se são obri-
gatórias, se possuem sanções e/ou se estas são aplicáveis e aplicadas. Ter-
ceiro, dos sistemas eleitorais, que possibilitam estratégias afirmativas com 
níveis de eficiência variados. A combinação desses três fatores condiciona 
a aplicação efetiva das cotas por determinar se os contextos são favoráveis 
ou desfavoráveis para que mulheres sejam eleitas.80

Dessa forma, não bastaria a adoção de lei que estabelecesse mínimos 
representativos se essa lei não fosse obrigatória, se os partidos tivessem 
oportunidade de encontrar maneiras de lançar o nome de candidaturas 
femininas sem dar apoio efetivo a elas ou, ainda, se o sistema eleitoral não 
propiciasse a representação de minorias. Por conta disso, a efetividade das 
cotas nos países latino-americanos, embora tenham surgido em contexto 
histórico-político parecido, pode ser diferente, a depender das condições 
eleitorais proporcionadas às candidatas. 

revistas.uexternado.edu.co/index.php/opera/article/view/4139/4483>. Acesso em: 
23 jan. 2017.

78  Ibid., p. 13.

79  ARCHENTI, N.; TULA, M. I. Mujeres y política en América Latina. Sistemas elec-
torales y cuotas de género. Buenos Aires: Heliasta, 2008. 

80  Ibid., p. 17.

http://revistas.uexternado.edu.co/index.php/opera/article/view/4139/4483
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4.2. sIstemas eleItoraIs dIstIntos para respostas 
dIVersas: como países com dIferentes modelos se 
enquadram na busca por maIs representatIVIdade das 
mulHeres? 

A legislação que fornece suporte à política de cotas pode variar bastante 
de país para país, a começar pelos sistemas eleitorais diferentes. Para Jairo 
Nicolau, “as regras para computar votos e transformá-los em poder fazem 
diferença; que cada uma dessas regras cria uma rede de incentivos e de-
sestímulos, tanto para os eleitores quanto para aqueles que se aventuram 
na disputa de um cargo eletivo”.81

Os países que adotam um sistema de representação proporcional, por 
exemplo, “tomam os partidos como unidade fundamental da distribuição 
de cadeiras e procura[m] garantir uma distribuição equânime entre vota-
ção e a bancada dos partidos no Legislativo”.82 Já aqueles que adotam um 
sistema majoritário para as cadeiras legislativas, a preocupação eleitoral é 
em somente eleger os grupos mais bem votados.83  

Inúmeras pesquisas apontam que os sistemas proporcionais são mais 
favoráveis à representação de mulheres,84 sobretudo aqueles que fazem 
uso da lista fechada, pois, além de possibilitarem a introdução de cotas, 
permitem a alternância de gênero quando a lista de candidatos é organiza-
da. De acordo com Jairo Nicolau,85 “o sistema de lista fechada é aquele em 
que os partidos definem a ordem dos candidatos antes das eleições”. Nes-
se modelo, os eleitores não votam em nomes, mas em partidos, de modo 
que são eleitos os candidatos que se encontram na parte superior da lista.

O sistema brasileiro é proporcional, mas, ao contrário da maioria dos 
países latino-americanos, não adota a lista fechada, ou seja, o eleitor pode 
votar diretamente no candidato que concorre internamente no partido 
pelo topo da lista. Nesse modelo, as cadeiras da Câmara Federal são pre-

81   NICOLAU, Jairo. Sistemas eleitorais. 6. ed. Rio de Janeiro: FGV, 2012. 

82  Ibid., p. 98.

83  Ibid., p. 25.

84  SAWER, Marian.  Woman and Elections. In: LEDUC, Lawrence; NIEMI, Richard G.;  
NORRIS, Pippa (Eds.). Comparing Democracies 3. Londres: Sage, 2010, p. 202-221 
apud NICOLAU, Jairo. Sistemas eleitorais. 6. ed. Rio de Janeiro: FGV, 2012. MATLAND, 
Richard E. Enhancing Women’s Political Participation: Legislative Recruitment and 
Electoral Systems. In: BALLINGTON, Julie; KARAMEDS, Azza. Women in Parliament: 
Beyond Numbers. Estocolmo: International Idea, 2005 apud NICOLAU, Jairo. Siste-
mas eleitorais. 6. ed. Rio de Janeiro: FGV, 2012.

85  NICOLAU, Jairo, op. cit., 2012. 
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enchidas conforme a proporção de votos obtida pelo partido ou pela le-
genda e a ordem dos candidatos na lista do partido é definida pelo número 
de votos obtido por cada um deles. 

Assim, a depender de como as regras do jogo forem direcionadas 
pelo sistema eleitoral, pode ocorrer aumento ou diminuição das condições 
das minorias políticas – em que se inclui as mulheres – melhorarem sua 
representatividade. Em sistemas centrados em candidatos, como os ma-
joritários, mistos e de lista aberta, por exemplo, os candidatos necessitam, 
geralmente, angariar fundos para as próprias campanhas.86 Por outro lado, 
os sistemas cujo agente principal seja o partido ou coligação, estes assu-
mem a responsabilidade pelos custos eleitorais e evitam que candidatos 
com muitos recursos financeiros se destaquem excessivamente. 

Além disso, alguns sistemas, por suas próprias características, possibi-
litam a criação de mecanismos de inclusão eleitoral que não seriam viáveis 
em outros sistemas. Exemplo disso ocorre em países como a Argentina, 
Bolívia e Costa Rica, que por possuírem o sistema de lista fechada pu-
deram conciliar a política de cotas com a obrigatoriedade de alternância 
entre os gêneros na lista de cada partido.

Observe na tabela 6 adiante a comparação entre os sistemas eleitorais 
e a aplicação das cotas da América Latina:

Tabela 6  
Sistema eleitoral e a aplicação das cotas eleitorais nos países da  
América Latina

País Sistema 
eleitoral

% de mu-
lheres na 
Câmara

(2015)

Legisla-
ção de 
cotas 

Cota 
eleitoral 
mínima 
(%)

Cotas 
voluntá-
rias dos 
partidos

Argentina Lista fecha-
da

36,6% Sim* 30% Sim

Bolívia Lista fecha-
da

53,1% Sim 50% Sim

Brasil Lista aber-
ta

9,9% Sim 30% Não

Chile Lista aber-
ta

15,8% Não - Sim

86  BALLINGTON, Julia; KAHANE, Muriel. Mulheres na política: financiamento para 
igualdade de gêneros. In: FALGUERA, Elin et al. Financiamento de partidos políticos 
e campanhas eleitorais: Um manual sobre financiamento político. Rio de Janeiro: 
FGV, 2015, p. 404.
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País Sistema 
eleitoral

% de mu-
lheres na 
Câmara

(2015)

Legisla-
ção de 
cotas 

Cota 
eleitoral 
mínima 
(%)

Cotas 
voluntá-
rias dos 
partidos

Colômbia Lista 
opcional: 
aberta ou 
fechada**

19,9% Sim 30% Não

Costa Rica Lista fecha-
da

33,3% Sim 50% Sim

El Salvador Lista aberta 27,4% Sim 30% Sim
Equador Lista aberta 41,6% Sim* 50% Não
Haiti Lista fecha-

da
4,2% Sim*** 30% Não

Honduras Lista fecha-
da

25,8% Sim 40% Não

México Sistema 
misto1

38,0% Sim* 50% Sim

Nicarágua Lista fecha-
da

42,4% Sim**** 50% Sim

Panamá Lista aberta 19,3% Sim 50% Não
Paraguai Lista fecha-

da
15,0% Sim 20% Sim

Peru Lista aberta 22,3% Sim 30% Não

República 
Dominicana

Lista fecha-
da

20,8% Sim* 33% Não

Uruguai Lista fecha-
da

13,1% Sim 33% Sim

Venezuela Sistema 
misto

17,7% Não - Não

1  No sistema misto, parte dos deputados é eleita pelo voto proporcional e parte 
pelo voto majoritário. O eleitor escolhe.

Fonte: TULA, 2014; LLANOS e SAMPLE, 2008; Mais mulheres na política, 2015; 
SPOHR, MAGLIA, MACHADO e OLIVEIRA, 2016. 

* As cotas de gênero desses países estão presentes na Constituição.  
** Na Colômbia, os próprios partidos que escolhem se a lista será aberta ou fechada.  
*** Embora haja a previsão de cotas na Constituição, ainda não existe lei que regule 

a aplicação dessas cotas para possibilitar sua realização.  
**** As cotas da Nicarágua não serão contadas para este estudo, uma vez que ne-

nhuma eleição havia ocorrido a partir da vigência da legislação até a elaboração dos 
dados das fontes.
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Conforme retrata a tabela 6 supracitada, a maior parte dos países 
latinos adota o sistema de lista fechada combinado com uma política de 
cotas. No entanto, conforme apontado, a simples constatação da existên-
cia ou não de regra eleitoral que obrigue o partido a ter certa quantia de 
candidatas não é suficiente para determinar se a política de cotas é efetiva. 
Adiante os seis países que possuem participação feminina superior a 30%.

O primeiro país, a Bolívia, é o mais igualitário quanto à representati-
vidade dos gêneros na política da América Latina. Esse país, que possui 
53,1% das cadeiras ocupadas na Câmara por mulheres, adota o sistema de 
lista fechada. O grande segredo da proporção equilibrada entre os gêneros 
nos cargos políticos está na obrigatoriedade de tanto a lista de candida-
turas principal quanto a de suplências incluírem, de maneira alternada, o 
mesmo número de mulheres e de homens.87 Por fim, caso a lista seja com-
posta por número ímpar de candidaturas, a preferência deverá ser dada a 
candidato do gênero feminino.88

A Nicarágua se destaca em segundo lugar. Esse país já possui desde 
os anos 1990 uma cultura que favorece a participação de mulheres na polí-
tica.89 Nessa época, mesmo sem a existência de lei que obrigasse os parti-
dos a apresentar lista de determinada porcentagem de mulheres – a lei foi 
criada em 2012 –, os partidos políticos já adotavam cotas voluntárias de ao 
menos 30%.90 Atualmente, esse país conta com um sistema que obriga que 
as listas tenham 50% de cada gênero. No entanto, essa mudança legislativa 
não fará parte da contabilização dos 42,4% de mulheres no Parlamento 
nicaraguense, pois quando realizada a última eleição, essa mudança legis-
lativa ainda não havia entrado em vigor.  

Com participação bem próxima da Nicarágua, surge, em terceiro lu-
gar, o Equador, com 41,2% dos assentos da Câmara ocupados por mulhe-
res. Nesse país, a legislação eleitoral adota sistema pouco usado, que é o 
da lista livre. Nele, cada eleitor pode votar em tantos candidatos quantos 
assentos parlamentares existirem. Esse modelo tenta trazer maior flexi-
bilidade para os sistemas de lista aberta e por ser aliado à cota paritária 
(50-50%) do Equador, ele traz maior chance de mulheres se elegerem.91

87  Senado Federal, Câmara Federal e Procuradoria Especial da Mulher. Relatório 
da participação feminina na política brasileira: Mais mulheres na política. Brasília, 
2015.

88  Ibid.

89  ELLA (Evidence and Lessons From Latin America). Promoting Gender Equity in 
Politics Through Affirmative Action Measures: Latin American Gender Quotas. Lon-
dres, 2013.

90  SPOHR, Alexandre; MAGLIA, Cristiana; MACHADO, Gabriel; OLIVEIRA, Joana. 
Participação política de mulheres na América Latina: o impacto de cotas e de lista 
fechada. Revista de Estudos Femininos, v. 24, n. 2. Florianópolis, mai./ago. 2016.

91  Ibid.
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Em quarto lugar está o México que, embora possua sistema misto, 
a participação feminina na Câmara atingiu o patamar de 38%. Nele, dois 
quintos das vagas são destinados aos votos proporcionais de lista fechada, 
enquanto o restante segue o modelo distrital – também conhecido como 
de maioria simples. Para os votos proporcionais, a regra desde 2014 é a de 
que deve existir paridade e alternância entre os candidatos e as candidatas 
nas listas apresentadas pelos partidos.92

Na Argentina, com 36,6%, as listas eleitorais fechadas devem, obri-
gatoriamente, contar com pelo menos 30% de mulheres. Além disso, para 
não ocorrer a desaprovação da lista submetida, os partidos sem ou com 
baixíssima representação são obrigados a terem uma mulher entre os dois 
primeiros candidatos. Os demais partidos devem ter ao menos uma mulher 
entre os três primeiros nomes na lista.93

Por fim, a Costa Rica com 33,3% também possui um sistema com lis-
tas fechadas, mas com um mecanismo que obriga que as listas devam ter 
igual número de homens e mulheres, colocados em alternância.94 Assim, de 
maneira similar à Bolívia, 50% de todas as candidaturas devem ser de cada 
gênero e duas pessoas do mesmo sexo não podem ser incluídas na lista de 
candidatos de forma subsequente.95 

Observa-se, ao fim, que dos seis países com melhores desempenhos 
femininos, quatro – Bolívia, Argentina, Costa Rica e México96 – possuem 
tanto um sistema de lista fechada quanto uma lei de cotas adaptada ao 
modelo eleitoral do país para que existam incentivos adequados para a 
manutenção da elevada representatividade feminina. Assim, a análise des-
ses sistemas aponta para uma solução além da simples existência de cotas: 
o posicionamento privilegiado das candidatas nas listas partidárias, ora 
com alternância entre os gêneros – como na Bolívia, no México e na Costa 
Rica –, ora com a obrigatoriedade de posicionar candidatas entre os pri-
meiros da lista fechada – como na Argentina.

92  Senado Federal, Câmara Federal e Procuradoria Especial da Mulher. Relatório da 
participação feminina na política brasileira: Mais mulheres na política. Brasília, 2015.

93   Ibid. 

94  SPOHR, Alexandre; MAGLIA, Cristiana; MACHADO, Gabriel; OLIVEIRA, Joana, 
op. cit., mai./ago. 2016.

95  Senado Federal, Câmara Federal e Procuradoria Especial da Mulher. Relatório 
da participação feminina na política brasileira: Mais mulheres na política. Brasília, 
2015.

96  A Nicarágua não está sendo considerada por não ter tido a contabilização elei-
toral da regra que obrigaria a adoção da cota na lista fechada e o México está, pois, 
apesar de ter um sistema misto, seu excelente desempenho é consequência direta da 
aplicação de mecanismos de cota somados ao de lista fechada na parcela das vagas 
destinadas ao voto proporcional.
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De forma semelhante, o Equador, mesmo não possuindo um sistema 
de lista fechada, conseguiu adequar sua política de cotas para promover 
maior chance de candidatas serem eleitas. Mais uma vez, portanto, é pos-
sível perceber que mais importante do que apenas adotar um sistema de 
cotas é preciso adequar esse sistema ao modelo eleitoral para a promoção 
de resultados esperados no aumento da representatividade feminina. 

Talvez esse seja, justamente, o problema da parcial insuficiência do sis-
tema de cotas brasileiro, conforme analisado no tópico 3.2 deste trabalho.  
A simples introdução de cotas de candidaturas com o modelo de lista 
aberta sem o fornecimento de condições adequadas para as candidatas 
se tornarem efetivamente eleitas, como ocorre no Brasil, retrata a não co-
ordenação entre as regras eleitorais para condicionar maior representati-
vidade às mulheres.

4.2.1. Além das cotas obrigatórias: a importância do 
compromisso partidário para a efetividade da inclusão 
política

No levantamento apresentado pelo projeto “Mais mulheres na política”,97 
do Congresso Nacional, a maior parte dos países latino-americanos pos-
suía algum instrumento legal que fazia com que a cota eleitoral fosse com-
pulsória. Para além desses países, alguns outros, onde a legislação não 
obrigava a adoção de determinada quantia representativa de candidatas, 
havia a reserva voluntária de vagas destinadas às mulheres nos próprios 
partidos. Isso significa que em países onde não existe uma obrigatoriedade 
na concessão de candidaturas às mulheres, como no Chile e na Nicará-
gua,98 os partidos estipulam porcentagens mínimas de vagas eleitorais às 
candidatas. A adoção dessas posturas proporciona grande resultado na 
luta pela igualdade de gênero. De maneira que as cotas voluntárias, se fo-
rem empregadas de forma efetiva, podem ter os mesmos efeitos das cotas 
compulsórias.99 

Há ainda situações em que mesmo na presença de normas eleitorais 
impositivas quanto à proporção entre os sexos a serem destinados às can-

97  Senado Federal, Câmara Federal e Procuradoria Especial da Mulher. Relatório da 
participação feminina na política brasileira: Mais mulheres na política. Brasília, 2015, 
p. 59.

98  Observe que, embora atualmente exista cota compulsória ou obrigatória, na 
Nicarágua, no momento do levantamento dos dados utilizados ao presente trabalho, 
essa legislação não tinha causado interferência qualquer na proporção da represen-
tatividade feminina na Câmara daquele país. 

99  SPOHR, Alexandre; MAGLIA, Cristiana; MACHADO, Gabriel; OLIVEIRA, Joana, 
op. cit., mai./ago. 2016.



Anuário de publicAções dA grAduAção 2017132

didaturas, os partidos optam por reservar uma quantidade de vagas além 
do que a lei determina. 

De acordo com o relatório “Mais mulheres na política”: 100 

O Partido Justicialista, da Argentina, reserva de 30% a 50% 
de suas vagas para candidatas. O PRI (Partido Revolucionário 
Institucional), do México, reserva 50% de suas candidaturas 
para mulheres. No segundo melhor país do mundo quanto à 
equidade de gênero no parlamento, a Bolívia, o Partido da 
Unidade Nacional também reserva a metade de sua lista para 
candidaturas femininas.

Em comparação com os países que adotam a lei, mas não a levam a 
sério, com os que praticam políticas efetivas de inclusão é possível perce-
ber que somente a norma impositiva das cotas não é suficiente para que 
haja aumento na quantidade de cadeiras ocupadas pelas mulheres.101 

Novamente, de acordo com o relatório da participação feminina na 
política brasileira: “Mais mulheres na política”:102

É preciso capacitar, criar programas de apoio, além de reali-
zar campanhas de incentivo, a fim de despertar as condições 
para que elas participem dos processos decisórios do país. 
É necessário, especialmente, dar acesso a recursos de finan-
ciamento de campanha, abrir espaços nos partidos políticos 
para a atuação das mulheres, assegurar em lei punição aos 
partidos que não cumprem o que determinam as ações afir-
mativas, entre outras medidas.

4.3. eVolução da representatIVIdade femInIna na amérIca 
latIna

Para avaliar se, de fato, a política de inclusão eleitoral está dando certo é 
necessário, além de comparar com os países vizinhos, observar no tempo 
como a representatividade feminina tem evoluído. Observe no gráfico 6 

100  Senado Federal, Câmara Federal e Procuradoria Especial da Mulher. Relatório 
da participação feminina na política brasileira: Mais mulheres na política. Brasília, 
2015, p. 59.

101   Senado Federal, Câmara Federal e Procuradoria Especial da Mulher. Relatório 
da participação feminina na política brasileira: Mais mulheres na política. Brasília, 
2015, p. 31.

102  Ibid.
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adiante a evolução na representatividade feminina nas Câmaras Baixas da 
América Latina nos últimos 20 anos.

Gráfico 6 
Evolução da representatividade feminina nas Câmaras Baixas da América Latina 

nos últimos 20 anos

Fonte: TULA, 2014; LLANOS e SAMPLE, 2008; Mais mulheres na política, 2015.

A diferença numérica entre o aumento da representatividade feminina 
nas Câmaras Baixas percebida no gráfico 6 pode ser explicada justamen-
te pela maneira como as políticas de cotas foram aplicadas nos países.  
De fato, os países que apresentaram melhor eficiência na introdução femi-
nina na política são os que justamente souberam equilibrar as cotas impo-
sitivas com as características dos seus sistemas eleitorais. 

A Bolívia e o Equador são dois exemplos marcantes de como é possível, 
em poucos anos, romper qualquer problema histórico-cultural de isolamen-
to político das mulheres e introduzi-las, em peso, no Legislativo. Como se 
pode observar no gráfico 7 adiante, esses países mais do que setuplicaram o 
número de mulheres em ocupação nas cadeiras da Câmara Baixa em apenas 
20 anos. O Brasil, por outro lado, estagnou o crescimento da participação 
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feminina, como se não existissem políticas de incentivo à participação femi-
nina nesse segmento.

Gráfico 7 
Evolução no percentual de mulheres na Câmara Baixa (Bolívia, Brasil e Equador)

Fonte: TULA, 2014; LLANOS e SAMPLE, 2008; Mais mulheres na política, 2015.

Assim, repisa-se que as cotas de gênero como se apresentam hoje 
na legislação brasileira não surtem efeito. O problema das candidaturas 
“laranjas”, bem como o da enorme dificuldade de que mulheres obtenham 
apoio financeiro nas campanhas dificultam a introdução de ações efeti-
vas de ampliação da presença de mulheres na política. A política brasileira 
parece, inclusive, caminhar no sentido contrário da adotada pelos países 
vizinhos. Enquanto a representatividade feminina começa a se tornar uma 
realidade nos demais países da América Latina, no Brasil não passa de um 
sonho.

4.4. papel do fInancIamento públIco nas campanHas da 
amérIca latIna

Para além das cotas e dos modelos eleitorais, o financiamento público 
representa um importante mecanismo para a promoção da igualdade de 
gênero na política. Isso porque, como abordado no segundo tópico deste 
trabalho, parte da “não realidade igualitária” entre os gêneros na política 
brasileira se constitui como consequência dos problemas de financiamento 
eleitoral destinado a mulheres. Buscando evitar esse cenário, por volta de 
um terço dos países da região latina possui uma reserva legal de recursos  
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públicos para a promoção da igualdade de gênero entre os candidatos ou 
dentro dos próprios partidos.103

Esses recursos são desenhados para proporcionar o nivelamento do 
jogo eleitoral e possibilitar que as mulheres possam participar com êxito 
nas eleições.104 Na Costa Rica, por exemplo, os partidos devem apresentar 
um certificado que comprove a destinação dos recursos financeiros do 
partido de maneira igualitária entre os gêneros, sob a possibilidade de so-
frerem sanções de corte nos recursos públicos obtidos.105 No México, cada 
partido deve separar 2% dos fundos partidários para promover a liderança 
das mulheres.106

Em Honduras, os partidos são obrigados a apresentar e desenvolver 
uma política de não discriminação de financiamento em função do sexo 
dos candidatos. Além disso, os resultados dessa política devem ser apre-
sentados às autoridades eleitorais, sob pena de os partidos serem mul-
tados em 5% dos fundos públicos que recebem caso não o façam.107 Na 
Colômbia, 15% dos fundos públicos recebidos pelos partidos devem ter 
destinação vinculada para atividades que incentivem a promoção da par-
ticipação das mulheres.108 

Por fim, as normas eleitorais do Panamá dispõem que 10% dos recur-
sos a serem destinados para a educação e formação cívica dos filiados ao 
partido devem ser direcionados à educação das mulheres, como forma de 
incentivo à participação feminina na política.109

No Brasil, também existem regras que tentam destinar parte das ver-
bas partidárias para promover a igualdade de gênero na política, no entan-
to, como se poderá observar no tópico 6.1 deste trabalho, a quantia desti-
nada a mulheres é bastante limitada. Isso porque, além de baixo montante 
obrigatório para os programas de incentivo à participação feminina (os 
partidos são obrigados a destinar somente 5% das verbas recebidas pelo 
Fundo Partidário para esse fim), a minirreforma eleitoral de 2015 limitou 
em 15% das verbas públicas destinadas às campanhas eleitorais para as 
mulheres.

103  LONDOÑO, Juan; ZOVATTO, Daniel. América Latina: Financiamento público e 
igualdade de gênero. In: FALGUERA, Elin et al. Financiamento de partidos políticos e 
campanhas eleitorais: Um manual sobre financiamento político. Rio de Janeiro: FGV, 
2015, p. 198.

104  Ibid.

105  Ibid.

106  Ibid. 

107  Ibid.

108  Ibid.

109  Ibid.
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Não se quer dizer que os demais países latinos também não possuam 
problemas na eficácia das suas regras de financiamento à promoção de 
igualdade de gênero na política. No México, por exemplo, os montantes 
dos fundos públicos alocados para as mulheres têm sido desviados para 
outras finalidades, o que não passa de questão meramente formal.110 Isso 
ocorre porque as regras sobre o uso dos recursos são demasiadamente 
genéricas e a fiscalização não se mostra suficientemente efetiva.

Assim, a partir do próximo tópico, que aborda a análise do potencial 
impactante do financiamento das campanhas no resultado eleitoral, será 
dado enfoque sobre as ferramentas de financiamento eleitoral para, espe-
cificamente, o traçado de um novo caminho na luta pela paridade de armas 
entre os gêneros na disputa eleitoral. Isso tudo porque a combinação entre 
o baixo apoio financeiro às candidatas em detrimento de regras seletivas 
para o financiamento de campanhas com um sistema de cotas ineficiente 
para o modelo eleitoral brasileiro dificulta o surgimento de um processo 
eleitoral igualitário.

5. monetarIzação do processo eleItoral,  
a monopolIzação das Verbas e o baIxo apoIo às 
candIdatas

Para Michael Mohallem e Gustavo Costa, a distorção da representatividade 
eleitoral teria como início a formação dos caixas de campanha.111 Magnus 
Ohman entende que isso ocorre por dois fatores: porque o dinheiro é ne-
cessário para a política democrática e porque seu uso pode servir para 
influenciar indevidamente o processo político eleitoral e as decisões políti-
cas.112 Dessa forma, Daniel Sarmento e Aline Osorio defendem que a exces-
siva infiltração do poder econômico na política, por meio do financiamen-
to eleitoral, poderia aumentar a influência daqueles que possuem maior 
poder econômico sobre o resultado das eleições. Além disso, poderiam 

110  LONDOÑO, Juan; ZOVATTO, Daniel. América Latina: Financiamento público e 
igualdade de gênero. In: FALGUERA, Elin et al. Financiamento de partidos políticos e 
campanhas eleitorais: Um manual sobre financiamento político. Rio de Janeiro: FGV, 
2015, p. 198.

111  MOHALLEM, Michael Freitas; COSTA, Gustavo Salles da. Crowdfunding e o fu-
turo do financiamento eleitoral no Brasil. Estudos eleitorais, Brasília, DF, v. 10, n. 2, 
p. 153-175, maio/ago. 2015. Disponível em: <http://bibliotecadigital.tse.jus.br/xmlui/
handle/bdtse/1839>. Acesso em: 15 jan. 2017.

112  OHMAN, Magnus. Porque o financiamento político é importante. In: FALGUERA, 
Elin et al. Financiamento de partidos políticos e campanhas eleitorais: Um manual 
sobre financiamento político. Rio de Janeiro: FGV, 2015, p.  23.
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ocorrer incentivos ao surgimento de relações promíscuas e favorecimentos 
entre candidatos e seus financiadores.113 

Tendo isso em mente, “é preciso tornar nosso sistema político mais 
inclusivo e igualitário, mais responsivo à vontade popular e menos suscetí-
vel a capturas pelo poder econômico”.114 E a melhor maneira de fazer isso 
é com a introdução de mecanismos que limitem a influência do dinheiro 
sobre a política.

Para tal feito, no entanto, é necessária a compreensão do real impacto 
econômico-financeiro das campanhas eleitorais para o resultado de uma 
eleição. E, de acordo com Speck, esse:115 

[...] exercício começa com uma definição do que constitui 
o financiamento político para, em seguida, propor uma es-
timativa dos valores envolvidos. Na definição mais simples, 
o financiamento político abrange todos os recursos mobili-
zados por partidos políticos e candidatos durante e fora das 
campanhas eleitorais. Trata-se, portanto, do financiamento 
da competição política.

Nesse sentido, será que existe, de fato, uma relação entre o valor gas-
to na campanha e o sucesso eleitoral? Se sim, quanto custa uma disputa 
para deputado federal no Brasil? E para quem é destinada, normalmen-
te, a maior quantidade de verbas? Através da busca de respostas para 
essas perguntas é possível começar a entender a grande importância do 
dinheiro para o sucesso eleitoral e, consequentemente, o impacto de uma 
distribuição desigual para a presença das mulheres na ocupação de cargos 
políticos. 

5.1. InfluêncIa do dInHeIro no resultado eleItoral

Há inúmeros autores que desenvolveram trabalhos relacionando variá-
veis de recursos eleitorais com fatores de desempenho e êxito eleitoral 

113  SARMENTO, Daniel; OSORIO, Aline. Uma mistura tóxica: política, dinheiro e o 
financiamento das eleições. Disponível em: <http://www.migalhas.com.br/arqui-
vos/2014/1/art20140130-01.pdf>. Acesso em: 29 jan. 2017.

114  Ibid.

115  SPECK, B. W. O financiamento político e a corrupção no Brasil. In: BIASON, R. C. 
(Org.). Temas de corrupção política no Brasil. São Paulo: Balão Editorial, 2012, p. 56.

http://www.migalhas.com.br/arquivos/2014/1/art20140130-01.pdf
http://www.migalhas.com.br/arquivos/2014/1/art20140130-01.pdf
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na Câmara dos Deputados. Samuels (2001);116 Marcelino (2010);117 Peixoto 
(2010);118 Figueiredo Filho (2009119 e 2011120); e Mancuso e Speck (2012)121 
são exemplos dessa ampla abordagem acadêmica e:

De todo modo, há praticamente um consenso entre os pes-
quisadores brasileiros sobre a profunda influência do dinheiro 
no resultado das eleições. Isso seria comprovado pela maioria 
dos estudos que apontam para uma associação significativa e 
positiva entre recursos recebidos, principalmente, provenien-
tes de pessoas jurídicas,122 e sucesso eleitoral”.123

“O dinheiro faz tanta diferença na eleição para deputado federal que 
há faixas de sucesso e de insucesso, proporcionais a quanto o candidato 
gastou”, asseveram Toledo e Burgarelli.124 No mesmo sentido, para Man-
cuso,125 a relação entre a arrecadação e o gasto eleitoral, de um lado, e 

116  SAMUELS, D. J. Does Money Matter? Campaign Finance in Newly Democratic 
Countries: Theory and Evidence From Brazil. Comparative Politics, v. 34, p. 23-42, 
2001.

117  MARCELINO, Daniel. Sobre dinheiro e eleições: um estudo dos gastos de cam-
panha para o Congresso Nacional em 2002 e 2006. Dissertação (Mestrado em Ciên-
cias Sociais). Centro de Pesquisa e Pós-Graduação sobre as Américas, Universidade 
de Brasília (UnB), 2010.

118  PEIXOTO, Vitor de M. Eleições e financiamento de campanhas no Brasil. Tese 
(Doutorado em Ciências Políticas). Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de 
Janeiro (Iuperj), 2010.

119  FIGUEIREDO FILHO, Dalson B. O elo corporativo? Grupos de interesse, finan-
ciamento de campanha e regulação eleitoral. Dissertação (Mestrado em Ciência Po-
lítica). PPGCP/CFCH/UFPE. 2009.

120 FIGUEIREDO FILHO, Dalson B; SANTOS, Manoel L.; SILVA JÚNIOR, José Ale-
xandre; ROCHA, Enivaldo. Campaign Spending and Poverty Levels in Brazil: An Ex-
ploratory Approach. Trabalho apresentado no GT 13 (“Financiamento político no Bra-
sil”) do 35.º Encontro Anual da ANPCOS, Caxambu/MG, 2011.

121  MANCUSO, Wagner P.; SPECK, B. W. Financiamento empresarial e desempenho 
eleitoral no Brasil: um estudo das eleições para deputado federal em 2010. Texto apre-
sentado no VIII Workshop Empresa, Empresários e Sociedade, Curitiba/PR, 2012.

122  Muito importante pontuar que o financiamento eleitoral por pessoas jurídicas, 
como será visto no próximo tópico, não é mais possível, uma vez que a mais recente 
reforma eleitoral (Lei n.º 13.165/2015) ratificou a decisão do Supremo Tribunal Fe-
deral, na análise da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4650, de declarar 
inconstitucionais os dispositivos legais que autorizavam esse tipo de contribuição.

123 HEILER, Jeison Giovani; VIANA, João Paulo Saraiva Leão; SANTOS, Rodrigo 
Dolandeli dos. O custo da política subnacional: a forma como o dinheiro é gasto 
importa? Relação entre receita, despesas e sucesso eleitoral. Opinião Pública, v. 22, 
n. 1, p. 2. Campinas, abr. 2016.

124  TOLEDO, José Roberto; BURGARELLI, Rodrigo. Candidatos eleitos gastam em 
média 11 vezes mais que não eleitos. Estadão. São Paulo. Publicado em: 7 nov. 2014. 
Disponível em: <http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,candidatos-eleitos-gas-
tam-em-media-11-vezes-mais-que-nao-eleitos,1589206>. Acesso em: 2 fev. 2017.

125  MANCUSO, W. P. Investimento eleitoral no Brasil: balanço da literatura e agenda  

http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,candidatos-eleitos-gastam-em-media-11-vezes-mais-que-nao-eleitos,1589206
http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,candidatos-eleitos-gastam-em-media-11-vezes-mais-que-nao-eleitos,1589206


Baixa representatividade feminina na Câmara federal: proBlemas do  
finanCiamento eleitoral e das medidas de inClusão

139

desempenho eleitoral, de outro lado, são situações que se mostram claras.  
Para esse autor, isso ocorre “porque os candidatos mais financiados dis-
põem de mais recursos para investir em atividades orientadas para a 
obtenção de votos, tais como publicidade, contratação de pessoal de 
campanha, transporte etc.”. Dessa forma, o êxito eleitoral dependeria, ne-
cessariamente, do montante investido e do gasto na eleição.

Na tentativa de entender como o impacto das campanhas pode afetar 
o resultado, Speck levantou o gasto dos candidatos que disputavam o cargo 
de deputado federal em 2010. A conclusão obtida foi a de que enquanto “a 
maior parte dos candidatos gasta muito pouco na campanha e tem poucos 
votos”,126 uma minoria dos candidatos “consegue levantar recursos significa-
tivos”.127 E mesmo estes que conseguem levantar maior montante, “somente 
poucos conseguem entrar na disputa eleitoral com recursos suficientes para 
disputar a eleição com chance razoável de sucesso”.128 Observe o gráfico 8 
em escala logarítmica129 adiante com os dados coletados por Speck:

Gráfico 8  
Distribuição de volume de recursos entre candidatos a deputado federal em 

escala logarítmica (2010)

Fonte: SPECK, 2012, p. 66, nota 96.

de pesquisa. Revista de Sociologia e Política, v. 23, n. 54, p. 155-183, jun. 2015.

126  SPECK, B. W. O financiamento político e a corrupção no Brasil. In: BIASON, R. C. 
(Org.). Temas de corrupção política no Brasil. São Paulo: Balão Editorial, 2012, p. 64.

127  Ibid.

128  Ibid.

129  Uma escala logarítmica utiliza o logaritmo de uma grandeza, em vez da gran-
deza propriamente dita. A apresentação de dados em uma escala logarítmica pode 
ser útil quando os dados cobrem uma grande gama de valores – o logaritmo reduz a 
representação a uma escala mais fácil de ser visualizada e manejada.
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Ainda para Speck:

[...] a distribuição desigual dos recursos arrecadados fica 
mais evidente se analisarmos separadamente o perfil finan-
ceiro dos candidatos que venceram as eleições. Em compa-
ração com a totalidade dos candidatos, os eleitos receberam 
várias vezes o valor médio dos demais concorrentes.130 

De acordo com “Às Claras”,131 um banco de dados eleitorais sobre fi-
nanciamento eleitoral do grupo Transparência Brasil, a distribuição das re-
ceitas para as campanhas pesa muito mais para aqueles que foram eleitos, 
mesmo que estes representem menor grupo, comprovando a tese apre-
sentada pela literatura. A análise da efetividade eleitoral pela receita ao 
longo dos últimos 15 anos pode ser verificada na tabela 7 a seguir:

Tabela 7 
Efetividade eleitoral pela receita para deputado federal (2002-2014)

Ano 
eleitoral

Situação N.º de 
candida-
tos

Receita total dos 
candidatos*

Média da 
receita indivi-
dual

2002

Eleitos 513 R$ 235.995.172,71 R$ 460.029,58
Suplentes e 
não eleitos

4.389 R$ 154.766.514,70 R$ 35.262,36

Total 4.902 R$ 390.761.687,41 R$ 79.714,75

2006

Eleitos 513 R$ 382.297.475,91 R$ 745.219,25
Suplentes e 
não eleitos

5.147 R$ 243.728.179,33 R$ 47.353,45

Total 5.660 R$ 626.025.655,24 R$ 110.605,24

2010

Eleitos 513 R$ 683.260.794,87 R$ 1.331.892,39
Suplentes e 
não eleitos

5.515 R$ 413.985.887,35 R$ 75.065,44

Total 6.028 R$ 1.097.246.682,22 R$ 182.025,00

2014

Eleitos 513 R$ 678.118.011,50 R$ 1.321.867,49
Suplentes e 
não eleitos

5.662 R$ 404.159.275,64 R$ 71.381,01

Total 6.175 R$ 1.082.277.287,14 R$ 175.267,58

Fonte: Às Claras.  
* Os valores foram corrigidos à cotação de julho de 2014.

De acordo com os dados supra, é possível observar quão desigual 
se enquadra o financiamento nas campanhas: o grupo dos eleitos gas-

130  SPECK, B. W., op. cit., p. 67.

131  Às Claras. Transparência Brasil. Disponível em: <http://www.asclaras.org.br/@
index.php>. Acesso em: 12 fev. 2017.

http://www.asclaras.org.br/@index.php
http://www.asclaras.org.br/@index.php
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tou, sozinho, mais que 60% de todo o dinheiro despendido nas eleições. 
Em outras palavras, o pequeno grupo de 513 deputados eleitos levantou 
montante de verbas maior do que os mais de cinco mil candidatos res-
tantes. Na média de 2014, por exemplo, isso significa que cada candidato 
eleito desembolsou, individualmente, mais do que R$ 1,3 milhão e que as 
campanhas dos vencidos custaram quase 95% menos do que a dos vence-
dores. Graficamente, os resultados explorados se comportam da seguinte 
maneira:

Gráfico 9  
Distribuição de receitas por situação do candidato à deputado federal em cada 

ano eleitoral (2002-2014)

Fonte dos dados utilizados: Às Claras

A regra “quanto mais dinheiro, mais voto” transmite a ideia de que o 
dinheiro resulta em votos por permitir uma campanha com maior impacto 
e influência sobre o comportamento do eleitorado.132 Desse modo, os can-
didatos que atingissem a quantia “suficiente” para montar uma sólida cam-
panha teriam como certo, portanto, a eleição. Essa lógica, como poderá 

132  SPECK, B. W., op. cit., p. 77.
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ser vista no gráfico 10 adiante, segue em decréscimo quase que logaritmi-
camente, de acordo com a diminuição do poder financeiro do candidato.

Gráfico 10 
Eficiência eleitoral pelo montante investido na campanha para deputado federal 

(2014)

Fonte: TOLEDO e BURGARELLI, 2014.

Dessa forma, como bem mostraram José Toledo e Rodrigo Burga-
relli,133 todos os candidatos a deputado federal que arrecadaram mais de 
R$ 5 milhões obtiveram sucesso eleitoral e conseguiram votos suficientes 
para se elegerem deputado federal.134 Seguindo o mesmo raciocínio, “se o 
candidato à Câmara não puder gastar tanto, mas quiser assumir um risco 
de não se eleger menor do que 10%, ele terá de gastar entre R$ 3 milhões 
e R$ 5 milhões”.135

O montante investido em campanha passou a seguir, assim, uma ló-
gica matemática fria, em que mais vale para se eleger o dinheiro investido 
do que os projetos políticos apresentados pelo candidato. A eleição, como 
uma máquina financeira, passaria a ter somente significado contábil, em 
que aqueles com condições de investirem a quota necessária garantiriam 

133  TOLEDO, José Roberto; BURGARELLI, Rodrigo. Candidatos eleitos gastam em 
média 11 vezes mais que não eleitos. Estadão. São Paulo. Publicado em: 7 nov. 2014. 
Disponível em: <http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,candidatos-eleitos-gas-
tam-em-media-11-vezes-mais-que-nao-eleitos,1589206>. Acesso em: 2 fev. 2017.

134  Ibid.

135  Ibid.

http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,candidatos-eleitos-gastam-em-media-11-vezes-mais-que-nao-eleitos,1589206
http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,candidatos-eleitos-gastam-em-media-11-vezes-mais-que-nao-eleitos,1589206
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seu assento na Câmara Federal. Esse raciocínio, como se verá no próximo 
tópico, fez surgir uma espécie de corrida pelas verbas de campanha e deu 
causa ao elevado custo para se eleger os deputados federais no Brasil.

5.2. eleVado custo para se eleger os deputados federaIs 
no brasIl

Outro aspecto que interessa ao presente trabalho é o do grande encareci-
mento das campanhas eleitorais para deputado federal no Brasil. A quantia 
gasta nas campanhas seguiu, até 2014, um movimento crescente. As do-
ações a candidatos e comitês superou, inclusive, a barreira do bilhão. Isso 
sem mencionar os gastos públicos demandados para o processo eleitoral. 
Se fossem colocados esses números em uma linha do tempo, seria possí-
vel observar como o agigantamento desenfreado do dinheiro nas eleições 
transformou o processo da democracia no procedimento de favorecimen-
to dos candidatos mais ricos e com maiores condições de financiamento 
eleitoral. Veja-se no gráfico 11 adiante:

Gráfico 11 
Evolução do financiamento eleitoral para deputados federais (2002-2014)*

Fonte: Às Claras.  
* Os valores foram corrigidos à cotação de julho de 2014.

Os valores mais que duplicaram no curto espaço de três eleições: dos 
menos de R$ 400 mil financiados em 2002 para os mais de R$ 1 bilhão em 
2010. Seja pela hipervalorizarão da política no Brasil ou pelo financiamento 
eleitoral ter se tornado uma válvula de corrupção,136 o fato é que a quantia 
gasta por deputados cresceu e encareceu o valor do voto. Ou seja, pelo ra-

136   SPECK, B. W., op. cit., 2012.



Anuário de publicAções dA grAduAção 2017144

ciocínio de “quanto mais dinheiro, mais votos” o resultado eleitoral passou 
a significar mais a cifra investida do que a pauta política defendida:

Gráfico 12 
Evolução do custo do voto

Fonte: Às Claras.  
* Os valores foram corrigidos à cotação de julho de 2014.

O gráfico 12 confirma que o voto no Brasil está cada vez mais “caro”,137 
quase triplicando de 2002 para 2014. Esse fenômeno observado obriga 
que os gastos individuais de cada candidato aumentem a cada ano, dificul-
tando a eleição daqueles que não possuem tantos recursos para investirem 
em suas campanhas. Resta buscar entender como se encontram as mulhe-
res nesse cenário de arrecadação para suas próprias campanhas. 

5.3. desequIlíbrIo na dIstrIbuIção dos recursos entre os 
candIdatos e as candIdatas

Afinal, como estão as mulheres nessa corrida arrecadatória? Para a ex-de-
putada federal Terezinha Nunes (PSDB-PE) “há uma retração das mulheres 
porque a política está ficando cada vez mais cara e as mulheres não têm 
tradição de buscar recursos [eleitorais]”.138 De fato, segundo levantamento 

137  O valor do voto não significa o preço de comercialização em períodos elei-
torais, que é uma prática ilícita, mas somente a divisão entre o montante gasto por 
todos os candidatos dividido pelo número de candidatos. 

138  MELO, Jamildo. Mulheres ainda enfrentam machismo na política do Estado. 
Uol Notícias: Política. Publicado em: 19 jul. 2012. Disponível em: <https://noticias.uol.
com.br/politica/ultimas-noticias/2012/07/19/mulheres-ainda-enfrentam-machismo-
-na-politica-do-estado.htm>. Acesso em: 12 fev. 2017.

https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2012/07/19/mulheres-ainda-enfrentam-machismo-na-politica-do-estado.htm
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2012/07/19/mulheres-ainda-enfrentam-machismo-na-politica-do-estado.htm
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2012/07/19/mulheres-ainda-enfrentam-machismo-na-politica-do-estado.htm
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da Folha de S.Paulo, “a maioria dos partidos políticos brasileiros discrimina  
suas candidatas na distribuição interna de dinheiro para campanha elei-
toral”.139  Em termos práticos, “o baixo desempenho das mulheres nas ur-
nas está intimamente vinculado ao baixo financiamento das suas campa-
nhas”.140

“Uma distribuição equânime de recursos entre homens e mulhe-
res pressupõe uma equivalência entre a proporção de candidaturas e a 
proporção de recursos arrecadados por cada sexo.”141 Essa equivalência 
esperada não faz parte da realidade brasileira. Nas eleições de 2010, por 
exemplo, “entre os 14 maiores partidos, as mulheres representavam 19,7% 
das candidaturas à Câmara, mas ficaram com apenas 8% dos recursos [dis-
tribuídos]”.142 Da mesma forma, em 2006, entre as candidatas para o cargo 
de deputada federal, “as mulheres representaram 12,1% [...], mas arrecada-
ram somente 7,1% dos recursos”.143

O desequilíbrio aparente na relação entre o número de candidatas e 
a baixa quantia arrecadada por elas é um forte indício da grande desvan-
tagem entre a força eleitoral das mulheres e dos homens.144 Comparati-
vamente, elas possuem uma média de financiamento bastante inferior ao 
masculino. A diferença entre a arrecadação de uma candidata a deputada 
federal para a de um deputado pode atingir marcas próximas a 40%.145

Parte desse problema de distribuição desigualitária no financiamento 
entre os gêneros poderia ser explicada por um fator próprio da política: 
a preferência aos candidatos à reeleição dada pelos investidores e líde-
res partidários.146 Isso porque a leitura política dos investidores e líderes 
partidários indica no sentido de que os candidatos que disputam a reelei-
ção possuem mais chances de se eleger e, como as mulheres representam 

139  MENDONÇA, Ricardo; SILVIO, Navarro. Mulheres recebem apenas 8% dos re-
passes dos partidos. Folha de S.Paulo. Poder. Publicado em: 11 jun. 2012. Disponí-
vel em: <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/poder/48104-mulheres-recebem-apenas-
-8-dos-repasses-dos-partidos.shtml>. Acesso em: 12 fev. 2017.

140  SPECK, B. W.; SACCHET, Teresa. Financiamento eleitoral, representação política  
e gênero: uma análise das eleições de 2006. Opinião. Pública, v. 18, n. 1. Campinas, 
jun. 2012. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pi-
d=S0104-62762012000100009>. Acesso em: 20 fev. 2017.

141   Ibid.

142  MENDONÇA, Ricardo; SILVIO, Navarro, op. cit., 2012. 

143  SPECK, B. W.; SACCHET, Teresa, op. cit., 2012.

144  SPECK, B. W.; SACCHET, Teresa, op. cit., 2012.

145  Valor médio referente à diferença da arrecadação entre as candidatas e os can-
didatos a deputado federal em 2016 chegou a 38%. Cálculo disponível em: SPECK, B. 
W.; SACCHET, Teresa, op. cit., 2012. 

146  RAMOS, Daniela; GRAÇA, Eliana; ANDRADE, Gabriela; SOARES, Vera. As mu-
lheres nas eleições de 2014. Secretaria de Política para as Mulheres. Governo Federal: 
Brasília, dez. 2014, p. 11.

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/poder/48104-mulheres-recebem-apenas-8-dos-repasses-dos-partidos.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/poder/48104-mulheres-recebem-apenas-8-dos-repasses-dos-partidos.shtml
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-62762012000100009
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-62762012000100009
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menor número entre aqueles que podem se reeleger, então elas acabam 
sendo as mais prejudicadas por não receberem atenção devida para o fi-
nanciamento eleitoral.

Em uma análise sobre o impacto da reeleição sobre o sucesso eleito-
ral, Speck e Sacchet observaram que “enquanto na totalidade dos candi-
datos a chance de se eleger a deputado federal [em 2006 foi] de 14,7%, 
esta probabilidade aumentou para 59,9% se o candidato no momento da 
eleição estivesse ocupando uma vaga na Câmara dos Deputados”.147 Essa 
realidade é, na verdade, cíclica, pois se o deputado se candidata novamen-
te a um novo pleito e recebe maior quantia de dinheiro, ele possui maiores 
chances de se eleger e, então, receberá mais dinheiro para sua campanha. 
Observe a figura 1 adiante:

Figura 1 
Estrutura cíclica do financiamento eleitoral aos deputados em exercício

Fonte: figura ilustrativa elaborada pelo autor deste trabalho. 

Essa estrutura viciosa dificulta a introdução de novas personalidades 
no ambiente político e cria uma espécie de barreira inicial para aquelas 
que almejam ocupar algum cargo político no Parlamento. Dessa forma, 
sob a lente dos recursos, os deputados federais que disputam a reeleição 
possuem sua arrecadação largamente aumentada. 

Essa poderia ser uma justificativa para a grande diferença entre o que 
os deputados e as deputadas recebem. No entanto, esse capital eleitoral, 
representado pela reeleição, não consegue explicar por completo a distri-
buição desigualitária no financiamento entre os gêneros. 

A relação entre quanto os “veteranos” e os “novatos” eleitorais re-
ceberam, fazendo-se uma segregação de gêneros, demonstra a diferença 
acentuada entre o montante que as mulheres e os homens dispõem para 
concorrer eleitoralmente. Deputados homens arrecadaram, em média, 3,63 
vezes mais do que a média dos candidatos novatos em 2006. Em con-

147   SPECK, B. W.; SACCHET, Teresa, op. cit., 2012.
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trapartida, as deputadas que almejaram se reeleger naquele mesmo ano 
tiveram à disposição para a campanha um valor comparativamente menor, 
somente 2,46 vezes o valor das demais candidatas.148 

Assim, “as mulheres têm um desempenho inferior em relação aos ho-
mens tanto no grupo dos novatos na política, quanto entre os candida-
tos que já estão no Congresso e disputam a reeleição”.149 Apesar de atuar 
como uma dificuldade para a eleição de novos candidatos, o fator político 
da reeleição não se mostra suficiente para explicar a diferença entre o fi-
nanciamento político destinado aos candidatos e aquele voltado às candi-
datas. Isso porque mesmo as mulheres em posição de reeleição recebem 
menos do que os homens em mesma situação, tanto de forma absoluta 
como também de maneira relativa ao ganho das demais candidatas. 

Por fim, a conclusão que se constrói é a de que “o financiamento elei-
toral [é um dos fatores] que mais dificultam a entrada de mulheres em 
posições [...] [na] política”.150 Seja pela importância e pelo impacto que 
o dinheiro faz na eleição ou ainda porque as verbas de campanha pouco 
chegam às mãos femininas. 

O próximo tópico aprecia as atuais regras de financiamento eleitoral e 
lista a distinção entre os modelos de financiamento público e privado, bem 
como apresenta algumas consequências práticas do emprego de cada um 
deles. Isso tudo possibilita o início da busca por alternativas ao sistema 
atual de financiamento, com o intuito de reverter, em parte, o quadro de 
sub-representatividade feminina na Câmara Federal brasileira.

6. fInancIamento eleItoral e suas regras

Para José Jairo Gomes,151 “o financiamento de campanha eleitoral é certa-
mente um dos temas mais polêmicos da atualidade”. De fato, como pôde 
ser observado no tópico anterior, o financiamento, pela sua relevância no 
resultado das campanhas, faz parte do núcleo central do processo políti-
co-eleitoral. Assim, a análise das regras de distribuição das verbas prove-
nientes dos fundos partidários, bem como daquelas que impõem limites 
à distribuição de dinheiro por parte dos particulares é crucial para todo 
planejamento político-eleitoral.

148  SPECK, B. W.; SACCHET, Teresa, op. cit., 2012.

149  Ibid.

150  Ibid.

151   GOMES, José Jairo. Direito eleitoral. 7. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 
2011.
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Os recursos para o financiamento das campanhas políticas podem 
provir de diferentes fontes, “como recursos próprios do candidato; con-
tribuições e doações de pessoas físicas; [...] recursos públicos provenien-
tes do Fundo Partidário; doações de outros candidatos, partidos políticos 
ou comitês financeiros; e/ou de receita decorrente da comercialização de 
bens ou da realização de eventos (art. 15 da Resolução n.º 22.175/2008)”.152 
Dessa forma, de acordo com Jaime Barreiros Neto, “o atual modelo de 
financiamento de campanhas eleitorais no Brasil se apresenta como um 
modelo misto, no qual convergem, para as campanhas, recursos públicos 
e recursos privados”.153

6.1. fInancIamento públIco

No modelo de financiamento público, a distribuição de recursos para o 
funcionamento do maquinário eleitoral tem origem no orçamento da 
União. Esse provimento aos partidos e candidatos pode se dar de diferen-
tes formas: ora direta, ora indiretamente. Indiretamente existe o custeio de 
propagandas eleitorais gratuitas com verbas públicas e a renúncia fiscal 
dos impostos sobre os partidos políticos. Diretamente, a quota do Fundo 
Partidário destinado aos partidos para aplicarem em seus candidatos e 
seus programas. 

6.1.1. Financiamento público indireto: acesso das candidatas 
à mídia

O acesso gratuito à mídia é uma forma indireta de financiamento público.154 
Isso porque tempo de televisão e rádio é extremamente caro e tanto os 
partidos quanto os próprios candidatos necessitam de acesso à mídia para  
que suas plataformas políticas sejam conhecidas pelo eleitorado e para 
que surjam apoio suficiente para elegê-los.155 Assim, quando o Estado for-
nece esse tempo para os partidos e coligações, ele está – de certo modo 
– entregando recursos eleitorais, mesmo que não seja recurso monetário.

 As mulheres por não terem, via de regra, o mesmo acesso aos re-
cursos financeiros para suas campanhas enfrentam dificuldades para fazer 
suas mensagens políticas conhecidas. Assim, a Lei n.º 9.096/95 em seu art. 

152  VELLOSO, Carlos Mário da Silva; AGRA, Walber de Moura. Elementos do direito 
eleitoral. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 225.

153  BARREIROS NETO, Jaime. Direito eleitoral. 6. ed. Salvador: Juspodivm, 2016, 
p. 261.

154  BALLINGTON, Julia; KAHANE, Muriel, op. cit., p. 415.

155  Ibid.
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45, V, estabelece um tempo determinado à promoção e difusão da partici-
pação política feminina da seguinte forma:

Lei n.º 9.096, de 19 de setembro de 1995

.........................................................................................................................

Art. 45. A propaganda partidária gratuita, gravada ou ao 
vivo, efetuada mediante transmissão por rádio e televisão 
será realizada entre as dezenove horas e trinta minutos e as 
vinte e duas horas para, com exclusividade:

.........................................................................................................................

IV - Promover e difundir a participação política feminina, 
dedicando às mulheres o tempo que será fixado pelo órgão 
nacional de direção partidária, observado o mínimo de 10% 
(dez por cento) do programa e das inserções a que se refere 
o art. 49. (grifou-se)

Sendo assim, as mulheres possuem uma proteção mínima de 10% do 
tempo de mídia dedicada aos partidos políticos, como forma de evitar que 
a distribuição interna seja extremamente desigualitária ao ponto de erradi-
car a oportunidade das candidatas de se apresentarem na mídia.

A legislação poderia ter estipulado a igualdade total do acesso aos 
candidatos masculinos e femininos, mas tal proposta poderia ser conside-
rada abusiva e dificilmente teria obtido apoio para sua aprovação. Desse 
modo, a reserva de 10% do tempo disponível, mesmo que baixa, garante 
um mínimo de exposição às candidatas. Exposição essa que mesmo não 
sendo a garantia para um sucesso eleitoral, serve, ao menos, para contri-
buir na desconstrução de estereótipos que impedem as mulheres de serem 
vistas como políticas capazes.156

6.1.2. Financiamento público direto: distribuição do Fundo 
Partidário

Em contraponto aos meios indiretos, o financiamento público direto se 
efetiva, principalmente, pela distribuição do Fundo Partidário, que é cons-
tituído, segundo o art. 38 da Lei n.º 9.096/95, por multas e penalidades 
pecuniárias aplicadas por sanções do Código Eleitoral; doações de pesso-
as físicas; dotações orçamentárias da União e demais recursos financeiros 
determinados legalmente. E a distribuição dos seus recursos deverá seguir 
as diretrizes do art. 41-A do mesmo diploma legal: 5% para todos os par-

156  Ibid., p. 416.
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tidos e 95% a serem distribuídos proporcionalmente aos votos obtidos na 
última eleição geral para deputados federais:

Recursos do fundo partidário

Esquema representativo do art. 41-A da Lei n.º 9.096/95.

Além da distribuição externa entre os partidos definida segundo a lei, 
os recursos desse fundo possuem, também, após sua entrega para cada 
partido, certo grau de destinação interna vinculada. Entender como as ver-
bas públicas são distribuídas internamente pelos partidos é de extrema im-
portância, uma vez que “a movimentação interna por parte de partidos polí-
ticos de seu acesso e uso do dinheiro é a base sobre a qual o financiamento 
político é construído”.157 Dessa forma, “o comportamento dos partidos afeta 
também o acesso das mulheres aos recursos e a capacidade para fazer cam-
panha em igualdade de condições com os seus homólogos masculinos”.158 

Os partidos são os beneficiários diretos do fundo e os recursos recebi-
dos poderão ser utilizados com grande autonomia, a depender quase que 
unicamente dos interesses partidários. Destarte, ressalvadas as obrigações le-
gais, poderão os partidos distribuir a quantia recebida conforme as preferên-
cias partidárias, de modo que pode ocorrer de apenas um candidato receber 
as verbas ou estas podem ser repartidas por qualquer critério oportuno.159

157  OHMAN, Magnus, op. cit., 2015.

158  Ibid. 

159  MOREIRA, Aline Boschi. Financiamento de campanhas eleitorais no Brasil: um 
olhar a partir da igualdade de oportunidades. Dissertação (Mestrado em Direito). 
Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências Jurídicas. Programa de 
Pós-Graduação em Direito. Florianópolis/SC, 2016.
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De acordo com o art. 44 da Lei n.º 9.096/95, o dinheiro proveniente 
dos recursos públicos deve ser destinado à manutenção das sedes dos ser-
viços do partido; à propaganda política; e, entre outras funções, nas despe-
sas com campanhas eleitorais dos candidatos. Merece destaque o inciso V 
do art. 44, por tratar da criação e manutenção de programas de promoção 
e difusão da participação política das mulheres:

Lei n.º 9.096, de 19 de setembro de 1995

.........................................................................................................................

Art. 44. Os recursos oriundos do Fundo Partidário serão apli-
cados:

.........................................................................................................................

V - na criação e manutenção de programas de promoção 
e difusão da participação política das mulheres, criados e 
mantidos pela secretaria da mulher do respectivo partido 
político ou, inexistindo a secretaria, pelo instituto ou funda-
ção de pesquisa e de doutrinação e educação política de que 
trata o inciso IV, conforme percentual que será fixado pelo 
órgão nacional de direção partidária, observado o mínimo 
de 5% (cinco por cento) do total; [...]. (grifou-se)

À vista disso, a destinação de, no mínimo, 5% do que determinado 
partido recebe para programas de incentivo à participação das mulheres 
se torna obrigatória. Por um lado, essa regra é benéfica, pois obriga que 
os partidos desenvolvam trabalhos inclusivos à participação feminina; por 
outro, porém, essa obrigação é bastante limitada. Isso porque a quantia 
mínima de 5% se mostra bastante baixa para garantir que os programas 
com essa finalidade tenham recursos suficientes para sua efetividade e 
porque não existe sanções previstas para seu descumprimento.

Além dessa baixa quantia a ser destinada aos programas de promo-
ção e difusão da participação política das mulheres, as regras eleitorais, 
por equívoco legislativo da minirreforma eleitoral de 2015, estipulam um 
teto limite para os gastos nas campanhas das candidatas:

Lei n.º 13.165, de 29 de setembro de 2015

.........................................................................................................................

Art. 9.º Nas três eleições que se seguirem à publicação desta 
Lei [2016, 2018 e 2020], os partidos reservarão, em contas 
bancárias específicas para este fim, no mínimo 5% (cinco por 
cento) e no máximo 15% (quinze por cento) do montante do 
Fundo Partidário destinado ao financiamento das campa-
nhas eleitorais para aplicação nas campanhas de suas can-
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didatas, incluídos nesse valor os recursos a que se refere o in-
ciso V do art. 44 da Lei n.º 9.096, de 19 de setembro de 1995.

Esse novo dispositivo, portanto, limita ao máximo de 15% o montante 
do Fundo Partidário a ser destinado pelos partidos ao financiamento das 
campanhas eleitorais das candidatas. Em outras palavras, em uma situação 
em que os partidos pretendam destinar o máximo permitido do Fundo 
Partidário nas campanhas de suas candidatas, elas teriam que dividir entre 
si apenas 15% do valor destinado às campanhas, ainda que, por hipótese, 
elas somem 50% do total de candidatos do partido.

Claramente, essa regra é um grande retrocesso nas políticas de inclu-
são de gênero. Isso porque, “mesmo que os partidos queiram priorizar as 
campanhas das candidatas, serão obrigados a gastar 85% dos recursos 
de campanhas provenientes do Fundo Partidário com candidatos homens, 
acentuando ainda mais a desigualdade de gênero”.160

Essa questão continua uma verdadeira incógnita para as eleições que 
seguem, uma vez que essa norma vai contra o princípio constitucional 
da igualdade de gênero – presente no art. 5.º, I, da Constituição Federal 
de 1988.161 Dessa forma, pode ser que essa norma venha a ser declarada 
inconstitucional pelo STF, ou tenha sua interpretação modificada, como 
ocorreu em um recente julgado do TSE :

1. O incentivo à presença feminina constitui necessária, legí-
tima e urgente ação afirmativa que visa promover e integrar 
as mulheres na vida político-partidária brasileira, de modo 
a garantir-se observância, sincera e plena, não apenas retó-
rica ou formal, ao princípio da igualdade de gênero (art. 5.º, 
caput e I, da CF/88). 

.........................................................................................................................

5. As agremiações devem garantir todos os meios neces-
sários para real e efetivo ingresso das mulheres na política, 
conferindo plena e genuína eficácia às normas que reservam 
número mínimo de vagas para candidaturas (art. 10, § 3.º, da 
Lei 9.504/97) e asseguram espaço ao sexo feminino em pro-

160  MOHALLEM, Michael Freitas; AGUIAR, João Benício. Por que não elegemos 
mais mulheres? Estadão. Política. São Paulo. Publicado em: 19 set. 2016. Disponí-
vel em: <http://politica.estadao.com.br/blogs/conexao-eleitoral/por-que-nao-elege-
mos-mais-mulheres/>. Acesso em: 20 abr. 2017.

161  CRFB/88 – Art. 5.º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a invio-
labilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, 
nos termos seguintes:
I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Cons-
tituição; [...]. (grifou-se)

http://politica.estadao.com.br/blogs/conexao-eleitoral/por-que-nao-elegemos-mais-mulheres/
http://politica.estadao.com.br/blogs/conexao-eleitoral/por-que-nao-elegemos-mais-mulheres/
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paganda (art. 45, IV, da Lei 9.096/95). A criação de “estado 
de aparências” e a burla ao conjunto de dispositivos e regras 
que objetivam assegurar isonomia plena devem ser punidas, 
pronta e rigorosamente, pela Justiça Eleitoral.

6. Em síntese, a participação feminina nas eleições e vida 
partidária representa não apenas pressuposto de cunho for-
mal, mas em verdade, garantia material oriunda, notadamen-
te, dos arts. 10, § 3.º, da Lei 9.504/97, 45, IV, da Lei 9.096/95 
e 5.º, caput e I, da CF/88.

.........................................................................................................................

11. Os percentuais previstos para inserção da mulher na 
política - 10% em programa partidário (art. 45, IV, da Lei 
9.096/95), 30% em registro de candidatura (art. 10, § 3.º, da 
Lei 9.504/97) e 15% em financiamento de campanha (art. 9.º 
da Lei 13.165/2015) - devem ser interpretados à luz do prin-
cípio da isonomia de gênero, nos termos do art. 5.º, I, da 
CF/88, e constituem valores obrigatórios mínimos a serem 
garantidos pelas agremiações. [...]. (grifou-se)

(TSE – p. 282-73/DF,  Min. Herman Benjamin. J. 23.02.2017 e 
ainda pendente de publicação)

Conforme decisão, então, quando a lei se referiu aos 15% como um 
limite na distribuição dos recursos do Fundo Partidário, estava não que-
rendo limitar, mas sim ampliar a participação política das mulheres. Isso 
porque, fazendo uso de uma interpretação sistemática – assim como fize-
ram os ministros do TSE –, restringir o montante repassado às candidatas 
a 15% do Fundo Partidário se torna incoerente com o sistema que preze 
pela igualdade de gênero. Assim, a interpretação mais coerente com o or-
denamento jurídico seria a de que os 15% seriam não teto, mas sim o piso 
dos investimentos previstos para as campanhas femininas, de modo que 
as agremiações garantam não apenas o mínimo de 30% de candidatas no 
pleito – conforme ordena as quotas de gênero –, mas também um financia-
mento que forneça mínimas condições para que essas candidatas tenham 
chances na disputa da corrida eleitoral.

Para além da interpretação do texto da lei, convém a análise do que 
não está escrito nela. Mesmo que o argumento dos 15% como piso no fi-
nanciamento vença, a lei não é clara na determinação de como essa quan-
tia mínima deverá ser distribuída entre as candidatas. Assim, é possível que 
uma candidata receba, sozinha e em detrimento das outras, toda a quantia 
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a ser transferida às mulheres, já que “democracia paritária não é o mesmo 
que intrapartidária”.162

Outra desvantagem marcante dessa regra é a de que ela repete o erro 
das demais normas que buscam promover a maior participação política 
das mulheres: não existem sanções legais previstas para seu descumpri-
mento. Dessa forma, os partidos, normalmente, não cumprem a lei, o que 
resta, de certa forma, um caráter quase que simbólico e indicativo. 

6.2. fInancIamento prIVado

Enquanto o financiamento público é regido pela igualdade de oportunida-
de, no financiamento eleitoral privado impera o princípio da transparência. 
Como muito bem aponta José Jairo Gomes, “é preciso que os eleitores 
saibam, ou possam saber, da origem dos recursos usados nas campanhas 
políticas, sob pena de se formar representação política mendaz, dissociada 
da verdadeira vontade coletiva”.163

Nesse ponto, o título III da Lei n.º 9.096/95 estabelece as normas de 
finanças e contabilidade a serem seguidas pelos partidos. Assim, a arreca-
dação de recursos eleitorais que não sejam públicos se sujeita a um com-
plexo regramento legal, de modo a ser realizado um controle rigoroso so-
bre a origem, montante que cada pessoa pode doar, gestão e destino que 
lhes é dado.164 O art. 31 desse diploma legal, por exemplo, quando somado 
com o art. 24 da Lei n.º 9.504/97, veda a receita proveniente de governos 
estrangeiros, órgãos públicos, autarquias, empresas públicas ou conces-
sionárias de serviço público. 

Além disso, a Lei n.º 9.504/97, conhecida como Lei Eleitoral, também 
invoca dispositivos regulatórios sobre a arrecadação de recursos eleito-
rais pelos partidos e candidatos. Conforme apontado supra, o princípio da 
transparência continua sendo a referência para os financiamentos privados.  
Por conta disso, portanto, tanto os candidatos quanto os grêmios são obri-
gados, por exemplo, a abrirem conta bancária específica para registrar 
todo o movimento financeiro da campanha (art. 22 da Lei n.º 9.504/97).

162  MOREIRA, Aline Boschi. Financiamento de campanhas eleitorais no Brasil: um 
olhar a partir da igualdade de oportunidades. Dissertação (Mestrado em Direito). 
Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências Jurídicas. Programa de 
Pós-Graduação em Direito. Florianópolis/SC, 2016.

163  GOMES, José Jairo. Direito eleitoral. 7. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 
2011, p. 286.

164  Ibid.
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A respeito das espécies de financiamento privado, importante listar 
dois pontos principais: doações de pessoas físicas e doações de pessoas 
jurídicas.

6.2.1. Financiamento por pessoas físicas

As pessoas físicas, quando observados os limites estipulados em lei, pode-
rão realizar doações para campanhas eleitorais. Os limites são identifica-
dos no § 1.º do art. 23 da Lei Eleitoral (Lei n.º 9.504/97):

Art. 23.  Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro 
ou estimáveis em dinheiro para campanhas eleitorais, obede-
cido o disposto nesta Lei.      

§ 1º As doações e contribuições de que trata este artigo 
ficam limitadas a 10% (dez por cento) dos rendimentos bru-
tos auferidos pelo doador no ano anterior à eleição. (gri-
fou-se)

Atente-se que o principal limite encontrado às doações de pessoas 
físicas diz respeito a um limite individual, parte da renda pessoal obtida do 
ano anterior, sob a possibilidade de sofrer sanção sobre o valor doado que 
superar a quantia estabelecida como teto. 

Outro limite também pontuado na referida lei se diz respeito às doa-
ções em dinheiro, troféus, prêmios, ajudas de quaisquer espécies feitas por 
candidato, entre o registro e a eleição, a pessoas físicas ou jurídicas (art. 
23, § 5.º do mesmo diploma legal). Para Carlos Velloso e Walber de Moura, 
essa regra “quis evitar que o candidato pudesse utilizar essas retribuições 
para a obtenção de recursos ou como ardil para burlar as normas pertinen-
tes à prestação de contas”.165

Existe um problema de igualdade de oportunidade nas regras de fi-
nanciamento por pessoas físicas, uma vez que esse sistema de financia-
mento permite a influência do poder econômico sobre a visibilidade dos 
candidatos.166 Para Aline Moreira, “quando [a legislação] utiliza os critérios 
percentual de renda e uso de recursos próprios até o limite de gastos, 
admite que simpatizantes e candidatos com maior poderio econômico 

165  VELLOSO, Carlos Mário da Silva; AGRA, Walber de Moura. Elementos do direito 
eleitoral. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 225.

166  MOREIRA, Aline Boschi. Financiamento de campanhas eleitorais no Brasil: um 
olhar a partir da igualdade de oportunidades. Dissertação (Mestrado em Direito). 
Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências Jurídicas. Programa de 
Pós-Graduação em Direito. Florianópolis/SC, 2016, p. 138.
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possam se valer dessa vantagem em detrimento daqueles menos abasta-
dos”.167

Para melhor entendimento sobre essa disparidade, veja o seguin-
te exemplo: enquanto um funcionário público com renda anual de R$ 
30.000,00 pode doar apenas 10% dessa renda auferida, ou seja, R$ 3.000,00, 
um empresário que tenha rendimento anual bruto de R$ 300.000,00 pode 
doar R$ 30.000,00, ou seja, o equivalente aos 10% da renda auferida no 
ano. Observe que existe diferença bastante significativa no impacto que 
esses dois eleitores podem causar à campanha de seus políticos. Por isto, 
enquanto o limite individual for pautado na renda do doador haverá condi-
ções deste, desproporcionalmente, favorecer o resultado eleitoral. Destarte, 
“doações maiores de poucos indivíduos são claramente mais importantes 
para os candidatos do que as doações menores de um grande número de 
pessoas”.168 

Igualmente, o mercado brasileiro de financiamento de campanhas, de 
acordo com Samuel, é dominado por poucos atores, de forma que pou-
cas pessoas físicas doam para as campanhas e quando assim procedem 
somente fazem para doar uma quantia grande de dinheiro.169 Até porque 
somente uma parcela pequena do eleitorado brasileiro possui condições 
financeiras disponíveis para poder, na doação aos seus candidatos, influen-
ciar o resultado de uma eleição.170

6.2.2. Autofinanciamento

Observe ainda que mesmo dentro do grupo de pessoas físicas há um or-
denamento jurídico àquelas que realizam uma espécie de “autofinancia-
mento”, ou seja, os limites para o fornecimento de capital próprio por parte 
dos candidatos são diferentes dos que não se autofinanciam. Dessa forma, 
quando se tratar de uso de recursos próprios pelos candidatos, o limite 
máximo de gastos será, além do estabelecido pelo partido, o de 50% do 
patrimônio informado à Receita Federal como acréscimo na renda do ano 
anterior, conforme determina a Resolução n.º 23.406/2014 do TSE.171

167  Ibid.

168  SAMUELS, D. J. Financiamento de campanhas no Brasil e propostas de reforma.  
In: SOARES, Gláucio Ary Dillon; RENNÓ, Lucio R. (Org.). Reforma política: Lições da 
história recente. Rio de Janeiro: FGV, 2006, p. 147.

169  Ibid.

170  MOREIRA, Aline Boschi, op. cit., p. 138. 

171   Essa resolução regia a arrecadação e os gastos nas eleições de 2014, entre os 
quais, o dos deputados federais daquele ano. TOCCI, Lorenzo et al. Financiamento 
de campanha eleitoral. Publicado em: 18 ago. 2014. Disponível em: <http://direitosp.
fgv.br/node/83322>. Acesso em: 24 abr. 2017.

http://direitosp.fgv.br/node/83322
http://direitosp.fgv.br/node/83322
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Assim, no exemplo anterior, se o funcionário público fosse candida-
to a deputado federal, ele poderia se autofinanciar em R$ 15.000,00 e 
o empresário em R$ 150.000,00, o que confirmaria o mesmo cenário de 
desigualdade nas condições de se elegerem pelo impacto econômico que 
cada um desses candidatos pode oferecer à própria campanha.

6.2.3. Financiamento por pessoas jurídicas

Além das doações de pessoas físicas há as doações de pessoas jurídicas. 
Examinar o montante arrecadado por esse tipo de doação é a melhor ma-
neira de entender o peso dessa espécie de financiamento nas eleições 
brasileiras. Até as eleições de 2014, os recursos arrecadados para as cam-
panhas tiveram origem, majoritariamente, privada.172 Isso ocorreu devido 
à significativa participação de pessoas jurídicas com doações para cam-
panhas políticas. Nas eleições gerais de 2014, por exemplo, quase 90% das 
doações privadas foram realizadas por pessoas jurídicas.173

A título de entendimento do que vem a ser esse montante, segundo 
informações disponíveis pela base de dados “Às Claras”,174 as dez empresas 
que mais doaram para as campanhas de deputado federal em 2014 desem-
bolsaram, juntas, mais de R$ 180 milhões, sendo que, desse montante, mais 
de R$ 80 milhões foram doados por apenas um grupo empresarial: JBS S/A. 
Observe adiante a lista completa das empresas que mais realizaram doa-
ções para os candidatos a deputado federal em 2014:

Dez empresas que mais doaram para candidatos ao cargo de deputado 
federal (2014)

Nome da empresa Valor doado*
JBS S/A R$ 80.559.387,58
Construtora Andrade Gutierrez S.A. R$ 15.681.170,62
Construtora Queiroz Galvão S.A. R$ 15.163.241,24
Construtora OAS S.A. R$ 12.798.933,97
UTC Engenharia S/A R$ 11.552.224,85
Carioca Christiani Nielsen Engenharia S.A. R$ 10.946.132,07

172  TOCCI, Lorenzo et al. Financiamento de campanha eleitoral. Publicado em: 18 
ago. 2014. Disponível em: <http://direitosp.fgv.br/node/83322>. Acesso em: 24 abr. 
2017.

173  Correio Braziliense. Empresários fogem de financiar campanhas eleitorais como 
pessoas físicas. Brasília. Publicado em: 19 jun. 2017. Disponível em: <http://www.cor-
reiobraziliense.com.br/app/noticia/politica/2017/06/19/internas_polbraeco,603254/
empresarios-fogem-de-financiar-campanhas-eleitorais-como-pessoas-fisic.shtml>. 
Acesso em: 25 jun. 2017. 

174  Às Claras. Transparência Brasil. Disponível em: <http://www.asclaras.org.br/@
index.php>. Acesso em: 11 abr. 2017.

http://direitosp.fgv.br/node/83322
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica/2017/06/19/internas_polbraeco,603254/empresarios-fogem-de-financiar-campanhas-eleitorais-como-pessoas-fisic.shtml
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica/2017/06/19/internas_polbraeco,603254/empresarios-fogem-de-financiar-campanhas-eleitorais-como-pessoas-fisic.shtml
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica/2017/06/19/internas_polbraeco,603254/empresarios-fogem-de-financiar-campanhas-eleitorais-como-pessoas-fisic.shtml
http://www.asclaras.org.br/@index.php
http://www.asclaras.org.br/@index.php
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Nome da empresa Valor doado*
CRBS S/A R$ 9.236.955,49
Bradesco Vida e Previdência S.A. R$ 9.169.855,20
ArcelorMittal Brasil S.A. R$ 8.494.267,80
Construtora Norberto Odebrecht S.A. R$ 7.786.215,66
Total R$ 181.388.384,48

Fonte: Às Claras.  
* Os valores foram corrigidos à cotação de julho de 2014.

O emprego de tamanha quantia de dinheiro favorece “quase que de 
forma definitiva os candidatos e partidos com maior potencial de arreca-
dação de recursos, reduzindo a importância do debate político em detri-
mento da influência do dinheiro nas campanhas eleitorais, oriundo princi-
palmente das grandes empresas financiadoras”.175 

Além disso, parcela desse “investimento” por parte das empresas, 
como sugerem as atuais operações da Polícia Federal, podem ter finali-
dades outras para além das político-eleitorais. Em outras palavras, como 
forma de favor eleitoral, as empresas doam dinheiro para os candidatos 
para que estes, depois de eleitos, retribuam esses favores como forma de 
benefício público às empresas em obras com licitações maquiadas, benefí-
cios fiscais e influência na criação e modificação de leis. 

Embora o combate à corrupção não seja matéria deste trabalho, esse 
assunto é de extrema importância para a reflexão sobre esse fator, pois, de 
forma ou de outra, a transformação da eleição em um mercado de trocas 
de favores entre os políticos e os empresários afeta diretamente as condi-
ções de paridade de armas entre os candidatos eleitorais. Buscando evitar 
essa prática, o STF, no julgamento da ADI 4.650, entendeu da inconstitu-
cionalidade do financiamento eleitoral por pessoas jurídicas:

ADI 4.650, STF

.........................................................................................................................

7. Os limites previstos pela legislação de regência para a do-
ação de pessoas jurídicas para as campanhas eleitorais se 
afiguram assaz insuficiente a coibir, ou, ao menos, amainar, 
a captura do político pelo poder econômico, de maneira a 
criar indesejada “plutocratização” do processo político. 

8. O princípio da liberdade de expressão assume, no aspecto 
político, uma dimensão instrumental ou acessória, no sentido 
de estimular a ampliação do debate público, de sorte a permitir  

175  BARREIROS NETO, Jaime, op. cit., p. 261.
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que os indivíduos tomem contato com diferentes platafor-
mas e projetos políticos. 

9. A doação por pessoas jurídicas a campanhas eleitorais, 
antes de refletir eventuais preferências políticas, denota 
um agir estratégico destes grandes doadores, no afã de es-
treitar suas relações com o poder público, em pactos, mui-
tas vezes, desprovidos de espírito republicano. 

10. O telos subjacente ao art. 24, da Lei das Eleições, que elen-
ca um rol de entidades da sociedade civil que estão proibidas 
de financiarem campanhas eleitorais, destina-se a bloquear a 
formação de relações e alianças promíscuas e não republica-
nas entre aludidas instituições e o Poder Público, de maneira 
que a não extensão desses mesmos critérios às demais pes-
soas jurídicas evidência desequiparação desprovida de qual-
quer fundamento constitucional idôneo. 

11. Os critérios normativos vigentes relativos à doação a cam-
panhas eleitorais feitas por pessoas naturais, bem como o 
uso próprio de recursos pelos próprios candidatos, não vul-
neram os princípios fundamentais democrático, republicano 
e da igualdade política. 

.........................................................................................................................

19. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente 
procedente para assentar apenas e tão somente a inconstitu-
cionalidade parcial sem redução de texto do art. 31 da Lei 
n.º 9.096/95, na parte em que autoriza, a contrario sensu,  
a realização de doações por pessoas jurídicas a partidos 
políticos, e pela declaração de inconstitucionalidade das 
expressões “ou pessoa jurídica”, constante no art. 38, inciso 
III, e “e jurídicas”, inserta no art. 39, caput e § 5.º, todos os 
preceitos da Lei n.º 9.096/95. (grifou-se)

(STF – ADI 4650/DF. Órgão julgador: Tribunal Pleno; Rel.:  Min. 
Luiz Fux; J.  17.09.2015)

De se observar que a decisão supra reformou, em grande parte, o 
“modo de se fazer política-eleitoral” no Brasil. O Supremo Tribunal Federal 
adapta, portanto, a política e evita a chamada “captura do político pelo 
poder econômico” e permite, como consequência, a proximidade do elei-
torado aos candidatos pelas bandeiras defendidas do que pelo montan-
te investido. A hegemonia dos grupos políticos que sempre dominaram o  
cenário eleitoral por terem acesso a fontes de financiamento despropor-
cionais enfraquece e, dessa forma, surge uma oportunidade para os mino-
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ritários – entre os quais, as mulheres – que não tinham como disputar com 
a grande máquina de dinheiro de seus opositores.

Essa nova janela de oportunidade que surge com a restrição dos gran-
des investimentos eleitorais pelas pessoas jurídicas, por si só, não basta. 
Ela precisa ser aproveitada pelos agentes políticos minoritários para poder, 
de fato, fazer diferença no processo eleitoral. Assim, sem os grandes inves-
tidores eleitorais em campo, como construtoras e bancos por detrás dos 
grandes partidos, as candidatas com menos recursos financeiros podem 
assumir maior papel na política, desde que saibam utilizar ferramentas do 
meio digital para impulsionarem suas campanhas. Nesse sentido, o próximo  
tópico trata de novas fronteiras para o financiamento eleitoral e alguns me-
canismos alternativos para que o atual subfinanciamento feminino tenha 
menos impacto na corrida eleitoral das próximas eleições.

7. eleIções de 2018 e as noVas fronteIras para o 
fInancIamento eleItoral

Quando o STF julgou a ADI 4.650 e declarou inconstitucional os financia-
mentos eleitorais por pessoas jurídicas, estava não somente restringindo os 
recursos oriundos das empresas para evitar a corrupção dos candidatos elei-
tos, mas também, até mesmo de forma indireta, mitigando o custo das elei-
ções. Isso porque a retirada do dinheiro bancado pelos financiamentos das 
pessoas jurídicas criou uma lacuna financeira nas eleições.

De acordo com o jornal Folha de S.Paulo,176 nas eleições de 2010 e 
2014 para presidente da República, Congresso e Assembleias, por exem-
plo, o financiamento privado composto, principalmente, pelas verbas das 
pessoas jurídicas, representou 78% e 80%, respectivamente, do dinheiro 
gasto. Isso equivale a quase R$ 6 bilhões, com valores corrigidos para 2017, 
arrecadados pelos candidatos através de empresas de todo o país. Observe  
o gráfico adiante:

176  BRAGON, Ranier. Reforma política elevaria a R$3 bi verba de campanha. Folha 
de S.Paulo. Publicado em: 16 jun. 2017. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.
br/poder/2017/06/1893323-reforma-politica-elevaria-a-r-3-bi-verba-de-campanha.
shtml>. Acesso em: 24 jun. 2017. 

http://www1.folha.uol.com.br/poder/2017/06/1893323-reforma-politica-elevaria-a-r-3-bi-verba-de-campanha.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2017/06/1893323-reforma-politica-elevaria-a-r-3-bi-verba-de-campanha.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2017/06/1893323-reforma-politica-elevaria-a-r-3-bi-verba-de-campanha.shtml
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Gráfico 14 
Distribuição do financiamento eleitoral nas eleições de 2010 e 2014

Fonte: BRAGON, Ranier, Folha de S.Paulo, 2017. Valores corrigidos de fevereiro de 2017.  
* Composto pelo Fundo Partidário mais a renúncia fiscal proveniente do horário 

eleitoral gratuito.  
** Composto tanto pelo financiamento de pessoas físicas quanto de pessoas jurídicas.

Assim, a parte que restou do financiamento privado – doações de pes-
soas físicas e o dinheiro colocado pelos próprios candidatos – não seria 
suficiente para suprir, sozinha, as despesas que antes eram custeadas por 
doações de empresas. Dessa forma, para a viabilização das eleições sem 
a fartura de dinheiro das empresas para os candidatos há duas soluções 
possíveis: (i) ou os partidos fazem uso de mecanismos criativos para ar-
recadarem com pessoas privadas; (ii) ou seja ampliada a participação do 
financiamento público.

7.1. fInancIamento coletIVo: crowdFunding eleItoral

Como visto, a Lei das Eleições (Lei n.º 9.504/97) possibilita que os recursos 
eleitorais para as campanhas tenham como origem os recursos próprios 
de cada candidato e as doações de pessoas físicas. No entanto, não existe 
tradição de contribuição das pessoas físicas e isso ocorria, principalmente, 
pela ausência de necessidade de se captar recursos diretamente com os 
eleitores.

Captar recursos diretamente com a população requer, de certa for-
ma, a adoção de estratégias para aproximar o eleitorado das campanhas.  
A internet, como uma nova fronteira de comunicação, passou a ser tam-
bém uma nova oportunidade para os candidatos obterem recursos com 
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seus eleitores.177 Foi assim que surgiu a ideia de uso do crowdfunding nas 
eleições.

Por esse sistema, as pessoas podem contribuir numa espécie de fi-
nanciamento coletivo, com pequenas quantias, para viabilizar a campanha. 
O crowdfunding, também conhecido como financiamento coletivo, serve 
como uma forma de aumentar a representatividade dos candidatos e a 
participação política dos eleitores.178 

A moderna noção de participação política extrapola a simples con-
cepção jurídica de direito fundamental, exercida pelo direito individual de 
votar e passar a ser expressa, também, em uma dimensão coletiva, onde os 
cidadãos organizam-se em grupos e, motivados em interesses comuns, su-
peram a debilidade da influência individual de cada um deles.179 Nesse sen-
tido, Ana Santana assevera que a permissão da realização de crowdfunding 
acarretará, seguramente, em aumento na dinâmica de doadores de pessoas 
físicas na arrecadação de recursos.180 E isso também proporcionará uma 
melhora nos níveis de envolvimento da sociedade com os temas políticos e 
com a escolha de seus governantes.181

Para além da aproximação do ambiente eleitoral para com os eleito-
res, o financiamento coletivo fortalece, portanto, o sistema democrático 
de se fazer política, de modo a forçar os políticos a promoverem debates 
para a população como forma de obterem dela não apenas o voto, mas 
também o dinheiro. 

No ambiente político, essa forma de financiamento coletivo passou a 
ser vista como uma possível ferramenta àqueles candidatos que não são 
beneficiados financeiramente pela partilha do orçamento partidário, por 
conta dos critérios de distribuição interna dos partidos; ou que obtêm 
poucos recursos pelas vias comuns de arrecadação.182 Esse modelo tra-
balha, principalmente, a responsividade dos candidatos, “já que, para ter 

177  MOHALLEM, Michael Freitas; COSTA, Gustavo. Crowdfunding e o futuro do fi-
nanciamento eleitoral no Brasil. Estudos eleitorais, v. 10, n. 2. Tribunal Superior Eleitoral.  
Brasília, 2015.

178  Ibid.

179  SANTANO, Ana. O financiamento coletivo de campanhas eleitorais como me-
dida econômica de democratização das eleições. Estudos eleitorais, v. 11, n. 2, p. 36. 
Tribunal Superior Eleitoral. Brasília, 2016.

180  Ibid., p. 64.

181   Ibid.

182  SANTANO, Ana. O financiamento coletivo de campanhas eleitorais como me-
dida econômica de democratização das eleições. Estudos Eleitorais, v. 11, n. 2, p. 40. 
Tribunal Superior Eleitoral. Brasília, 2016.
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a doação, o candidato deverá convencer o possível doador de que vale a 
pena colocar seu dinheiro no projeto”.183

Importante para as mulheres que, normalmente, são marginalizadas 
pelo sistema de distribuição de verbas pelos partidos e que possuem mais 
dificuldade de obtenção de verbas diretamente ao setor privado se com-
paradas aos candidatos masculinos. Logo, essa iniciativa soma a viabiliza-
ção em defesa de bandeiras femininas e propostas políticas próprias com 
o fomento através de pequenas doações, pois “o alvo principal do crowd-
funding são as pequenas doações, que juntas formam um valor compatível 
para arcar com um projeto que se apoia”.184

O financiamento coletivo vai além das simples doações de pessoas 
físicas porque seu ambiente digital é de fácil acesso e pouco burocrático. 
Além de difundido pelas redes sociais dos próprios candidatos, esse tipo 
de financiamento passa a ser de maior conhecimento dos eleitores e pos-
sibilita que estes façam com mais frequência o juízo de contribuir ou não 
com a eleição de seu candidato ou candidata. 

Além do mais, essa ferramenta, se devidamente regulada, poderá 
servir também como um meio de aumentar a transparência e segurança 
das verbas recebidas pelos candidatos no período eleitoral. Na adequação  
das plataformas por uma fiscalização do TSE, esse mecanismo facilita, in-
clusive, na identificação pelo órgão regulador da origem das verbas des-
tinadas, pois são acompanhadas dos dados pessoais do doador e dados 
bancários da transação.

Financiamento coletivo também se configura mais transparente por-
que os candidatos devem, no processo de querer conquistar a confiança  
de seus doadores, expor ao eleitorado o destino das verbas recebidas. 
Principalmente pelas dificuldades que a política passa hoje no Brasil, aque-
les ou aquelas que queiram obter de seus eleitores o apoio necessário de-
verão buscar na transparência dos seus gastos de campanha o alicerce da 
captura de novos doadores.

7.1.1. Desafios para o crowdfunding eleitoral

Ainda existem, contudo, certos desafios para a adoção desse modelo na 
arrecadação das receitas eleitorais. O primeiro deles é, na verdade, um 
reflexo dos problemas do financiamento realizável por pessoas físicas, que 
diz respeito às condições de poucas pessoas por possuírem maiores ren-
das, investirem mais em determinado candidato e fornecerem a este mais 
suporte eleitoral do que a candidatos cujo eleitorado não possua a mesma 

183  Ibid.

184  Ibid. 
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capacidade econômica para realizar idêntico aporte financeiro para sua 
campanha. 

Outro desafio de peso diz respeito a não aceitação do TSE do finan-
ciamento coletivo para captação de doações de pessoas físicas por meio 
de aplicativos e plataformas de crowdfunding, pois a legislação atual ainda 
não é suficiente para vedar as possíveis irregularidades desse modelo de 
financiamento. Em outras palavras, poderia ocorrer a injeção de capital 
indevido nas campanhas. Nesse sentido, as empresas e pessoas jurídicas, 
por exemplo, poderiam fazer uso disfarçado das doações por crowdfun-
ding para direcionar verbas a seus candidatos.

Ademais, a criação de uma página na web para arrecadação das do-
ações coletivas é pouco ou nada viável para a maioria dos candidatos, já 
que demandam custos para a instalação de um sistema capaz de captar re-
cursos financeiros por cartões de crédito e de débito que respeitem as re-
gras de identificação do doador e com um sistema de segurança eficiente.  
Tudo isso para funcionar por um curto período de tempo, que é o da cam-
panha eleitoral.

Outro contraponto desse modelo de financiamento coletivo consiste 
na possibilidade de ser utilizado ainda como um mecanismo de constran-
gimento a funcionários públicos comissionados e funcionários de empre-
sas apoiadoras de determinado partido ou candidato doarem, ja que, ao 
menos em plataformas de crowdfunding existentes, o criador da campa-
nha de arrecadação possui acesso à lista de seus colaboradores.

A rigor, o posicionamento do TSE parece não ser contrário ao crow-
dfunding em si, mas aos problemas que essa espécie de obtenção de re-
cursos, sob a regulação atual, pode trazer às eleições. Nesse aspecto, a  
adoção do financiamento coletivo não está, por completa, afastada e ne-
cessita apenas que as regras que o introduzem no ordenamento sejam 
cautelosas para evitar que as normas eleitorais sejam burladas e a desi-
gualdade entre os candidatos aumente.

7.2. noVo fundo eleItoral

Umas das principais hipóteses que surgiram assim que o julgamento do 
STF impossibilitou o custeio das campanhas pelas empresas foi o de equa-
lizar o valor perdido com dinheiro público. Para isso seria criado um novo 
fundo eleitoral que destinaria verbas para os partidos e seus candidatos 
apenas em  anos eleitorais. 

Quando na elaboração do presente trabalho, essa proposta de ade-
quação do “grande” fundo público era a mais cotada para solucionar a 
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então lacuna financeira. Os recursos desses fundos teriam origem, segun-
do a Proposta de Emenda Constitucional do senador Romero Jucá (MDB-
-RR), nas próprias dotações orçamentárias da União; na arrecadação de 
doações e contribuições seguindo critérios a ser estabelecidos na lei e em 
rendimentos gerados pela aplicação dos próprios recursos do fundo.

Observe que esse novo fundo teria objetivo diverso do já existen-
te Fundo Partidário. Enquanto este possui como destinatários diretos os 
partidos políticos para sua manutenção e para a promoção de programas  
partidários, naquele, as verbas seriam administradas pelo TSE, que realiza-
rá a gestão do dinheiro do novo fundo. Dessa forma, candidatos, partidos 
e coligações somente teriam acesso ao dinheiro do fundo quando em anos 
eleitorais e sua destinação seria exclusiva para custear campanhas políti-
cas.

Sobre a distribuição dos recursos do novo fundo, obedeceria uma re-
gra também distinta do já existente Fundo Partidário. Assim, 70% do fundo 
seriam divididos com base na representação parlamentar na Câmara dos 
Deputados; 25% com base na representação parlamentar no Senado e 5% 
igualitariamente entre os partidos aptos a disputar as eleições.

Segundo a proposta que ainda está sob discussão, o fundo poderia 
ter entre R$ 3 e R$ 6 bilhões, de modo que as eleições de 2018 seriam 
bancadas, quase que inteiramente por verbas públicas. 

Observe no gráfico 15 adiante o comparativo entre o modelo orça-
mentário de 2014 e as duas propostas para 2018.

Gráfico 15 
Comparativo entre o modelo orçamentário de 2014 e as duas propostas para 2018

Fonte: BRAGON, Ranier, Folha de S.Paulo, 2017.
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Esse modelo poderia ser benéfico para minimizar o impacto que os 
financiamentos privados podem gerar no ambiente político: da sobreposi-
ção dos candidatos com poder econômico de arrecadação contra os que 
não possuem o mesmo poder arrecadatório na corrida eleitoral. Isso por-
que a natureza do financiamento pode ser mudada com essa proposta, ou 
seja, a arrecadação pelos candidatos deixa de ser majoritariamente priva-
da para se tonar majoritariamente pública. 

Observe que também poderá ocorrer uma grande redução nos gas-
tos dos candidatos no período eleitoral. Sabendo-se que o alto custo da 
campanha significa a não igualdade de oportunidades para todos os con-
correntes, a possibilidade de adoção da opção 1, conforme gráfico supra, 
representa a redução da diferença entre os privilégios daqueles que pos-
suem apoio de patronos e apoio partidário com as dificuldades de quem 
não tem.185

No entanto, a simples mudança da plataforma de financiamento elei-
toral não seria suficiente para colocar as candidaturas femininas em situa-
ção de igualdade com os homens na arrecadação. Isso porque a distribui-
ção interna das verbas nos partidos entre as candidatas, pelas barreiras 
existentes na captação de recursos, se encontraria novamente em patamar 
de desvantagem.

Assim, devem vir acompanhadas dessa plataforma, regras que deter-
minem aos partidos certos critérios de distribuição das verbas que, por 
serem públicas, devem corresponder, necessariamente, com os propósitos 
constitucionais de igualdade de oportunidades, não discriminação entre 
os gêneros e liberdade política. 

Para tanto, certo esforço legislativo se faz necessário e, para se enfren-
tar a dificuldade das mulheres na arrecadação do financiamento político,  
deve ser criada uma reforma das finanças políticas para a promoção da 
igualdade nas condições das mulheres e outros grupos sub-representados 
ganharem espaço na corrida eleitoral.186 

7.3. medIdas para nIVelar o jogo

Diante do cenário de busca por novos modelos de introdução de dinheiro 
a campanhas eleitorais, surge uma grande oportunidade de criação de me-

185  BALLINGTON, Julia; KAHANE, Muriel. Mulheres na política: financiamento para 
igualdade de gêneros. In: FALGUERA, Elin et al. Financiamento de partidos políticos 
e campanhas eleitorais: Um manual sobre financiamento político. Rio de Janeiro: 
FGV, 2015, p. 404.

186  BALLINGTON, Julia; KAHANE, Muriel, op. cit., p. 404.
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canismos que favoreçam maior presença de mulheres na Câmara Federal. 
Nesse sentido, este tópico se encarrega de realizar função constitutiva, de 
modo a modelar medidas legislativas que possam não somente favorecer, 
mas ampliar as condições políticas das mulheres no Brasil.

Para tanto, pensa-se na construção de quatro medidas: 

(i) elaboração de considerações de gênero na regulamenta-
ção do novo fundo eleitoral para incentivar a aplicação das 
disposições de promoção à igualdade de gênero; 

(ii) destinação de verbas específicas à promoção das candi-
datas mulheres; 

(iii) estipulação de baixos limites de contribuição das pesso-
as físicas para os candidatos; e

(iv) permissão do financiamento coletivo por meio de uma 
plataforma crowdfunding do próprio TSE.

7.3.1. Regulamentação do novo fundo eleitoral para 
incentivar a aplicação das disposições de promoção à 
igualdade de gênero

O novo fundo eleitoral em discussão traria uma nova roupagem para o 
modelo de financiamento eleitoral brasileiro, que não deixaria de ser misto,  
mas passaria a ser majoritariamente orquestrado por dinheiro público. 
Atente-se que, se antes as doações das pessoas jurídicas poderiam ser to-
talmente seletivas – pois não há pela autonomia privada como obrigar uma 
empresa a financiar determinado candidato – agora, com a substituição 
dessas verbas empresariais pela dotação orçamentária, há necessidade de 
destinação dessas verbas eleitorais para atender aos princípios e objetivos 
constitucionais de promover a igualdade política entre os gêneros.

Parte desse raciocínio é proveniente da concepção de responsividade 
e responsabilidade do Estado para com as verbas públicas e a população. 
Dessa maneira, a destinação do dinheiro do novo fundo eleitoral para perpe-
tuar uma situação de desigualdade entre os gêneros no ambiente político,  
sob o crivo de aprovação, não seria adequada.

Assim, mais do que somente regular os critérios de distribuição das 
verbas desse fundo entre os partidos, a legislação que surgirá deverá, tam-
bém, pontuar critérios objetivos para que o dinheiro recebido pelos parti-
dos seja, internamente entre os candidatos, repartido de modos equânime 
e justo.

Para isso, portanto, o financiamento público desse novo fundo eleitoral 
seria usado como um incentivo ou uma penalidade para o cumprimento ou 
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não das leis que estabelecem algum mecanismo que promova igualdade  
de gênero na política, como as cotas. Nesse exemplo, a legislação pode-
ria prever a penalização dos partidos que não conseguissem satisfazer a 
proporção legal mínima de candidatas com a redução de parcela do fundo 
eleitoral recebido pelo partido, ou incentivos pela alocação de recursos 
“extra” àqueles partidos que conseguirem eleger determinado número de 
mulheres.

No mundo já existem diversos modelos de regulamentação das ver-
bas públicas que podem servir, quando não de modelo, de incentivo para 
adoção no Brasil. Em vista disso, Julia Ballington e Muriel Kahane elabora-
ram uma tabela com a coletânea de soluções adotadas por diversos países 
ao redor do mundo. Observe na tabela 9 adiante:

Tabela 9  
Aplicação de cotas eleitorais por meio do financiamento público

País Tipo de cota Detalhes da disposição das finanças 
políticas

Albânia 30% dos candidatos 
devem ser mulheres.

O não cumprimento é punido com 
uma multa de ALL* 1 milhão (I$ 17 
mil) em caso de eleições para a 
Assembleia e ALL 50 mil (I$ 860) 
para eleições de órgãos de gover-
nos locais.

Burkina Faso 30% dos candi-
datos devem ser 
mulheres.

O não cumprimento resultará em 
um corte de 50% ao financiamento 
público do partido. Se um partido 
atingir ou exceder a cota de 30%, 
receberá financiamento adicional.

Cabo Verde Representação 
equilibrada de 
ambos os sexos nas 
listas de candidatos.

Os subsídios serão atribuídos aos 
partidos ou coligações de partidos 
cujas listas (se eleito em nível nacio-
nal) contenha pelo menos 25% de 
candidatos do sexo feminino.

Croácia Equilíbrio entre 
homens e mulheres 
nas listas de candi-
datos.

Para cada deputado eleito que 
pertença a um gênero sub-repre-
sentado, os partidos políticos terão 
direito a um bônus de 10% do mon-
tante atribuído a cada deputado ou 
membro do órgão representativo.

França Não mais do que 
51% dos candidatos 
podem ser de um 
gênero. 

Se a diferença de gênero entre os 
candidatos é maior do que 2%,  
o financiamento público é reduzido 
em três quartos dessa diferença.
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País Tipo de cota Detalhes da disposição das finanças 
políticas

Geórgia 20% dos candi-
datos devem ser 
mulheres.

Um financiamento adicional de 10% 
será concedido aos partidos que 
têm 20% de mulheres em cada 10 
candidatos.

Irlanda 30% dos candi-
datos devem ser 
mulheres (40% até 
2019).

Os partidos serão sancionados com 
uma redução de até 50% dos fundos 
públicos se tiverem menos de 30% 
de candidatos do sexo feminino.

Quênia 30% de Assentos 
reservados.

Os partidos não serão elegíveis para 
financiamento público se mais de 
dois terços dos seus titulares de 
cargos registrados forem do mesmo 
sexo.

República da 
Coreia

50% de candidatos 
do sexo feminino 
para lista propor-
cional de represen-
tação nas eleições.

Subsídios de nomeação para candi-
dato do sexo

feminino são distribuídos aos parti-
dos com base na relação de assen-
tos detidos na Assembleia Nacional 
e dos votos recebidos.

Níger Assentos reserva-
dos.

O financiamento de subvenções dos 
partidos é fixado em 30% das recei-
tas fiscais anuais do Estado; 10% é 
distribuído proporcionalmente ao 
número de mulheres eleitas pela 
cota em todos os níveis.

Portugal 33% dos candidatos 
devem ser mulhe-
res.

Os subsídios públicos são reduzidos 
em 50% se um sexo é representado 
abaixo de 20%. Se um ou outro sexo 
é representado entre 20% e 33,3%, o 
subsídio público é reduzido em 25%.

Fonte: BALLINGTON e KAHANE, 2015, p. 424.  
* ALL = lek albaês.

Observe que as normas adotadas no mundo assumem um caráter pu-
nitivo pecuniário ou um prêmio monetário para desestimular ou incentivar, 
respectivamente, a promoção das mulheres dentro do próprio partido. São 
essas medidas, portanto, que serão estudadas adiante.
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7.3.1.1. Disposição punitiva a partidos que não aplicam as cotas

Esse tipo de mecanismo busca atender a aplicação das políticas de cotas 
sob a ameaça ao partido de que o seu não cumprimento acarretará multa 
ou corte no recebimento do fundo eleitoral. Trata-se, portanto, de um estí-
mulo negativo ao descumprimento.

A grande vantagem desse modelo é sua clareza na mensagem passa-
da, pois, em havendo descumprimento há punição. Na Albânia, por exem-
plo, se o Grêmio não aplicar a proporção legal entre os gêneros na lista 
eleitoral, ele recebe uma multa em cima de uma quantia fixa estipulada 
em lei. No entanto, a aplicação da multa como prevista nesse país pode 
ter impacto limitado sobre os partidos com grandes recursos, que podem 
escolher pagar a penalidade, em vez de nomear mais mulheres.187

Assim, a simples estipulação de multa fixa não parece ser suficiente 
para promover o real cumprimento das cotas eleitorais, uma vez que os 
partidos políticos, por terem dimensões e poder econômico diferentes, re-
agem a essa determinação de modo diverso, pois o impacto da multa no 
orçamento vai depender da capacidade econômica do partido em arcar 
com tal sanção. Logo, tal medida aplicada na Albânia é discriminatória, 
pois somente os partidos pequenos se desestimulariam a não cumprir as 
cotas em prol de não serem sancionados.

Na tentativa de contornar esse problema, países como Portugal, França,  
Irlanda e Burkina Faso adotaram um modelo que trabalha as sanções não 
em número absoluto, mas proporcionalmente ao financiamento público re-
cebido pelo partido. A partir do momento do descumprimento às cotas de 
candidaturas estabelecidas em lei, há um corte de parte das verbas que o 
partido deve receber.

Essa forma de aplicar sanções aparenta ser mais justa, pois tratando 
de porcentagem das verbas que seriam destinadas, o impacto seria o mes-
mo para todos os tamanhos de partido. Seja grande, médio ou pequeno, 
os partidos costumam receber pelo número de cadeiras ocupadas pelos 
seus parlamentares. Desse modo, a quantia que um partido grande rece-
be é, proporcionalmente, maior do que a de um partido pequeno. Logo, 
havendo a fixação de multa sobre a porcentagem recebida pelo partido,  
o incentivo e a sanção são os mesmos, tanto para o partido grande, quanto 
para o partido médio ou o pequeno.

Observe o seguinte exemplo: suponha que um partido grande receba 
R$ 10 milhões para realizar suas eleições em determinado pleito eleitoral. 
O partido médio receberá para o mesmo período R$ 3 milhões e o peque-
no R$ 500 mil. Com a adoção do modelo proposto pelos albaneses, se 

187  BALLINGTON, Julia; KAHANE, Murie, op. cit., p. 423.
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fixada uma multa de R$ 50 mil ao partido que não cumprir com as cotas, 
então os três partidos terão incentivos e/ou sanção distintos. Nesse sen-
tido, haverá certo desequilíbrio na sanção imposta pela lei, pois enquanto 
esses R$ 50 mil representam 10% do orçamento do partido pequeno, ele 
equivale somente a 1,7% do orçamento do partido médio e 0,5% das verbas 
disponíveis ao partido grande. Esses dois últimos poderiam, portanto, op-
tar pelo não cumprimento da norma legal, pois acreditam que o impacto 
sancionador não é suficientemente oneroso para valer o esforço de buscar 
mulheres para preencher as vagas do partido.

Ainda nesse exemplo, se forem adotados os modelos português e/ou 
francês, a realidade será diferente. Isso porque se fixada, por exemplo, uma 
sanção em torno de 10% das verbas recebidas pelo fundo público àqueles 
partidos que não adaptam sua política de quotas, então o partido pequeno 
deverá arcar com R$ 50 mil de multa, o médio com R$ 300 mil e o grande 
com R$ 1 milhão, sendo que para todos, esse valor é crucial para a realiza-
ção do pleito eleitoral.

Importante atentar, no entanto, quanto à porcentagem sancionatória, 
para que não seja extremamente onerosa, de modo a comprometer em 
extremo as atividades eleitorais do partido e inviabilizar a atividade de 
seus candidatos, pois se assim fosse, essa situação traria prejuízos para 
o ambiente democrático e também não seria, pelo grande risco, aceita 
pela maioria necessária à sua aprovação como lei. E também para que 
não seja irrisória a ponto de não criar estímulos nos partidos, pois sendo 
extremamente baixa, os partidos não teriam motivos para cumprirem as 
cotas mínimas. 

Assim, uma quantia razoável, que poderá promover os incentivos de-
sejados e não representar dano extremamente oneroso aos partidos a pon-
to de impossibilitar as eleições, seria 10% das verbas públicas recebidas 
no pleito. Embora essa quantidade possa parecer elevada num primeiro 
olhar, se aprovado o novo fundo eleitoral, as verbas públicas pelos partidos 
ainda assim serão baixas se comparadas a Portugal e França, onde o corte 
orçamentário equivale, respectivamente, a 50% e 75% de todas as verbas 
públicas recebidas.

No Brasil de hoje, esse corte poderia ser feito em cima das já existen-
tes verbas do Fundo Partidário, mas pela possibilidade de surgir o Fundo 
Eleitoral, sugere-se que a limitação seja feita neste, pois além de ser um 
fundo ele poderia ser aproveitado apenas nos anos eleitorais, de modo que 
a sanção aplicada surtisse mais efeito pelo imediatismo que os partidos 
atribuem às verbas para suas campanhas. No entanto, isso não significa 
que a não aprovação do Fundo Eleitoral não possa ser aplicada da mesma 
forma pelo já existente Fundo Partidário.
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Por fim, não faria sentido que esse desestímulo a práticas discrimina-
tórias quanto a mulheres não tivesse, no fundo, a promoção de apoio às 
próprias mulheres. Sugere-se também, portanto, que o montante arreca-
dado com tais multas seja destinado às práticas de promoção e incentivo à 
participação feminina pelo TSE. Essas verbas teriam, em caráter contínuo, 
um papel de romper com as barreiras sociais que impedem, muitas vezes, 
as mulheres de concorrer no mesmo patamar que os homens na disputa 
por cargos eleitorais. 

7.3.1.2. Disposição de incentivo para os partidos aplicarem as 

cotas

Se, por um lado, seria interessante criar uma política sancionatória para 
estimular a adoção de cotas de gênero nas candidaturas, por outro, como 
se pôde verificar, essa política não é totalmente suficiente para fazer mais 
mulheres chegarem às cadeiras parlamentares, pois as cotas de candida-
turas sem incentivo para o partido dar apoio às suas candidatas não são 
totalmente efetivas. Nesse sentido, há a necessidade de adoção de política 
legislativa que bonifique os partidos que elegem determinada quantidade 
de mulheres nas eleições. Observe na tabela 10 adiante que vários países 
já adotam medidas legislativas para incentivar o direcionamento do finan-
ciamento público a mulheres candidatas:

Tabela 10 
Desembolsos do financiamento público relativamente ao número de 
mulheres eleitas

País Detalhes da disposição das finanças políticas
Bósnia e  
Herzegovina

10% dos fundos públicos serão distribuídos aos grupos 
parlamentares em proporção ao número de assentos 
detidos pelo gênero menos representado.

Colômbia 5% do financiamento estatal serão alocados igualmente 
entre todos os partidos ou movimentos em proporção ao 
número de mulheres eleitas para órgãos públicos.

Croácia Para cada deputado eleito que pertence a um gênero 
sub-representado, os partidos políticos terão direito a um 
bônus de 10% do montante atribuído a cada deputado ou 
membro do órgão representativo.

Etiópia O apoio financeiro será repartido de acordo com o 
número de candidatos do sexo feminino nomeados pelo 
partido.



Baixa representatividade feminina na Câmara federal: proBlemas do  
finanCiamento eleitoral e das medidas de inClusão

173

Haiti Os partidos que têm pelo menos 30% de candidatos do 
sexo feminino (e tendo sucesso na eleição de 20% deles) 
terão, após as eleições para as mesmas funções, o finan-
ciamento público ao qual teriam direito dobrado.

Itália Nenhum sexo deve exceder dois terços dos candidatos 
selecionados para as listas partidárias. Se essa disposição 
não é alcançada, o subsídio de campanha pública para o 
partido político é reduzido em proporção ao número de 
candidatos excedendo o limite máximo permitido (mais 
de 50%). O valor retido será desembolsado como prêmio 
aos partidos que aderirem à lei.

Mali 10% dos fundos são alocados para os partidos políticos 
em proporção ao número de mulheres eleitas.

Papua-Nova 
Guiné

Quando uma candidata de um partido obtiver pelo 
menos 10% dos votos, o partido político registrado terá 
o direito de receber do Fundo Central 75% de 10,000.00 
kina* ($ 8.900) a pagar a um candidato escolhido como 
gastos de campanha eleitoral em nome da candidata (ou 
um montante fixado pela Comissão).

Romênia O montante alocado pelo orçamento do Estado será  
aumentado em proporção ao número de assentos obti-
dos na eleição de candidatos do sexo feminino.

Fonte: BALLINGTON e KAHANE, 2015, p. 427.  
* Moeda corrente na Papua-Nova Guiné.

Dessa maneira, vale o exemplo da Croácia, que determina a adoção de 
um bônus para o partido que eleger mulheres. Pela legislação croata, para 
cada mulher eleita pelo partido, este recebe 10% do montante despendido 
na eleição da candidata eleita.

Esse modelo se mostra extremamente interessante, tendo em vista 
que não somente incentiva os partidos a eleger suas candidatas com aces-
so à maior quantia de verbas, como também investem financeiramente 
nelas para que, se eleitas, o dinheiro retorne, em parte, ao fundo partidário. 

A única objeção quanto à norma croata diz respeito à baixa porcenta-
gem de retorno dessa regra. Possibilitar o reembolso de 10% apenas para 
as verbas gastas com candidatas pode parecer, nesse momento de extre-
ma desigualdade entre a participação feminina e a masculina na política, 
ser insuficiente para criar incentivos necessários. Assim, a sugestão é ini-
ciar com uma bonificação maior e com o decorrer dos pleitos eleitorais e a 
introdução de mais mulheres no Congresso, essa porcentagem diminuiria.
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Dessa forma, por exemplo, suponha que as faixas de porcentagem de 
reembolso por ocupação de cadeiras parlamentares por mulheres seja a 
seguinte: 

a) 40% de reembolso quando na eleição passada menos de 
10% dos eleitos eram mulheres; 

b) 35% de reembolso quando na eleição passada menos de 
15% dos eleitos eram mulheres; 

c) 30% de reembolso quando na eleição passada menos de 
20% dos eleitos eram mulheres;

d) 25% de reembolso quando na eleição passada menos de 
25% dos eleitos eram mulheres;

e) 20% de reembolso quando na eleição passada menos de 
30% dos eleitos eram mulheres;

f) 15% de reembolso quando na eleição passada menos de 
35% dos eleitos eram mulheres;

g) 10% de reembolso quando na eleição passada menos de 
50% dos eleitos eram mulheres.

Assim, para 2018, a quantia bônus para reembolso dos partidos pela 
eleição de suas candidatas ao cargo de deputado federal seria equivalen-
te a 40% das verbas gastas com cada deputada eleita pelo partido. Isso 
porque nas eleições passadas, apenas 9,9% das vagas de deputado federal 
foram ocupadas por mulheres.188 Nesse sentido, suponha que a política de 
reembolso tenha se mostrado bastante interessante para os partidos polí-
ticos e estes tenham investido muito dinheiro em suas candidatas para tor-
ná-las eleitas. Assim, foram eleitas então deputadas em número suficiente 
para ocupar 24% das cadeiras parlamentares. Logo, para as próximas elei-
ções, ou seja, em 2022, a porcentagem de reembolso não seria mais de 
40%, mas de 30%.

Esse processo se prolongaria durante todas as eleições, até que a pa-
ridade de representação fosse alcançada. Compilando esse debate em uma 
proposta concreta, este trabalho fornece ao final, um modelo de projeto de 
lei que corresponda à solução aqui encontrada. O modelo proposto conterá 
tanto a disposição punitiva aos partidos que não aplicam cotas quanto a 
bonificação de reembolso de investimento aos partidos que conseguirem 
eleger suas candidatas. O modelo se encontra no anexo I adiante. 

188  Senado Federal, Câmara Federal e Procuradoria Especial da Mulher. Relatório 
da participação feminina na política brasileira: Mais mulheres na política. Brasília, 
2015, p. 22.
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7.3.1.3. Destinação de verbas específicas à promoção das 

candidaturas femininas

Ainda na linha para possibilitar reais condições para as candidatas se tor-
narem eleitas, importante observar o impacto que a legislação pode criar 
nos partidos ao determinar a distribuição obrigatória de verbas para as 
mulheres. 

No Brasil, como apresentado em tópico anterior, existe uma determi-
nação de verbas mínimas a serem destinadas às mulheres candidatas de 
cada partido. 

A norma que obriga a transferência mínima para as candidatas foi in-
troduzida pela minirreforma eleitoral de 2015 e estabelece uma faixa obri-
gatória entre 5% e 15% das receitas oriundas do Fundo Partidário. Como 
problematizado, essa regra estabelece ao mesmo tempo um piso, ou seja, 
uma quantia mínima de verbas que devem ser destinadas a mulheres do 
partido e um teto, uma quantia máxima de verbas que serão direcionadas 
às candidatas. 

Nesse sentido, pela redação do texto, pode ocorrer a interpretação 
limitadora da distribuição de verbas para ambos os gêneros. O TSE já in-
dicou que a interpretação restritiva não seria a mais correta.189 No entanto, 
esse entendimento ainda não está pacificado e não houve julgamentos 
que uniformizassem esse entendimento, até porque a lei é nova e não foi 
ainda devidamente testada em eleições gerais para as assembleias estatais 
e para os cargos federais.

Logo, para evitar que já na eleição de 2018 venham a surgir problemas 
que restrinjam o financiamento das candidatas, sugere-se a alteração do 
texto legal para que fique mais claro quanto ao valor do seu limite mínimo 
e quanto a não existência de um limite máximo. Para tanto, no anexo II 
adiante, disponibiliza-se um modelo de projeto de lei que acabará com os 
problemas pertinentes a não clareza do texto legal.

7.3.2. Limites de contribuição das pessoas físicas para os 
candidatos

Pesquisas mostram que quando as mulheres conseguem captar a mesma 
quantia de verbas eleitorais que os homens, elas passam a ter a mesma 
probabilidade de sucesso nas urnas.190 Assim, o estabelecimento de outros 

189  TSE – p. 282-73/DF, Min. Herman Benjamin. J. 23.02.2017.

190  BURRELL, Barbara. A Woman’s Place Is in the House: Campaigning for Congress 
in the Feminist Era. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press, 1996. BURRELL, Bar-
bara. Campaign Finance: Women’s Experience in the Modern Era. In: THOMAS, Sue;  
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limites, que não seja somente uma porcentagem sobre a renda do doador, 
pode corrigir a influência daquelas pessoas físicas ricas que direcionam 
verbas aos seus candidatos.

Isso porque, como ressaltado em tópico anterior, onde os limites são 
elevados ou não representam valor fixo para cada pessoa, as mulheres, 
bem como os demais grupos menos prestigiados politicamente, são pre-
judicadas por não serem tão propensas a receber as maiores doações.191

Logo, limites de contribuição menores podem servir como um nivela-
dor das candidatas e assegurar que todos aqueles dispostos a concorrer 
eleitoralmente tenham que cultivar ampla base de apoio, em vez de de-
pender de poucos grandes “investidores” eleitorais.192 

No entanto, para que seja estipulado um valor limite condizente com 
a realidade política brasileira, há a necessidade de estudo específico, com 
levantamento de dados e elaboração de critérios. Assim, a sugestão para a 
solução não passa pelo debate imediato na aprovação de uma lei, mas pela 
realização de estudo no sentido de explorar a limitação das doações indivi-
duais por pessoas físicas, para evitar a desigualdade de influência entre os 
apoiadores.

7.3.3. Financiamento coletivo através do TSE

As doações individuais para as mulheres são, via de regra, menores do que 
aquelas destinadas aos homens.193 Assim, em média, as mulheres precisam 
atrair maior número de contribuições individuais para conseguir equalizar 
o montante recebido com o dos seus adversários masculinos.194

Nesse sentido, como observado em tópico anterior destinado ao fi-
nanciamento coletivo, as mulheres seriam, de início, as grandes beneficia-
das pela permissão da arrecadação coletiva no modelo crowdfunding. No 
entanto, para que o financiamento coletivo seja permitido com efetividade, 
como já sinalizou o TSE,195 há a necessidade de legislação que regulamente 
de forma adequada a maneira como as doações devem ser realizadas.

Este trabalho propõe, portanto, que o financiamento em modelo de 
crowdfunding seja realizado por um portal online administrado pela Justi-
ça Eleitoral. Dessa maneira, os riscos de ocorrerem fraudes por parte dos 

WILCOX, Clyde (Eds.). Women and Elective Office: Past, Present and Future. Oxford: 
Oxford University Press, 1998.

191  BALLINGTON, Julia; KAHANE, Muriel, op. cit., p. 414.

192  Ibid.

193  Ibid.

194  Ibid.

195  CTA – Consulta n.º 20887/DF, Rel.: Min. Henrique Neves Da Silva. DJe: 13.06.2014.
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candidatos, partidos ou coligações serão reduzidos. A plataforma, por ser 
única para cada candidato ou partido, terá custo mais baixo. A Justiça Elei-
toral passará a ter melhor controle sobre as doações durante as eleições e 
poderá rastrear diretamente a fonte de origem da doação realizada.

Nesse modelo, o TSE disponibilizaria em seu site um espaço para os 
candidatos criarem uma página eletrônica com informações de campanha 
e a possibilidade de pessoas físicas doarem via cartão de crédito e/ou de 
débito. Assim, tanto as informações dos doadores estariam mais facilmen-
te identificadas pelo órgão eleitoral, quanto o eleitorado teria o processo 
facilitado para doar a seus candidatos preferidos.

Adotar uma plataforma única para realizar o financiamento coletivo é, 
acima de tudo, uma estratégia para criar uma cultura de aproximação dos 
eleitores aos candidatos e maior laço cívico da população com a política 
eleitoral.

8. consIderações fInaIs

Estudar o fenômeno da baixa representatividade feminina na política  
brasileira e suas implicações obriga, ainda que brevemente, a análise da 
influência que a má distribuição das cadeiras legislativas acarreta na so-
ciedade. Isso porque, da sub-representação surge a desigualdade política 
que, por sua vez, tende a produzir desigualdade social. As pautas que inte-
ressam às mulheres, por estas serem sub-representadas, muitas vezes não 
são devidamente atendidas e as dificuldades que elas ainda enfrentam na 
sociedade brasileira, como a violência doméstica, feminicídio e desigual-
dade salarial, não recebem a atenção política necessária.

Outro ponto que merece destaque é a percepção da cultura da dis-
criminação de gênero e seus encadeamentos na participação política das 
mulheres, ora como uma barreira delas ingressarem em uma carreira pú-
blica-eleitoral, ora como uma limitação à autonomia política das já eleitas. 
As mulheres, de certo modo, ainda são vistas como penetras no espaço 
masculinizado da política brasileira, e reconhecer a desigualdade de opor-
tunidades entre os gêneros é um pressuposto necessário para a adequa-
ção de novos mecanismos institucionais às eleições para o aumento da 
participação feminina.

Para tanto, observar a insuficiência das atuais regras que buscam a 
inserção feminina na política é crucial. O crescimento de mulheres, por 
exemplo, às cadeiras da Câmara Federal comprova a pouca mudança do 
quadro de representação. Elas continuam ocupando menos do que 10% 
das vagas disponíveis, mesmo após a introdução das cotas de gênero e 
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de programas de participação feminina na política pela Justiça Eleitoral e 
pelos partidos.

A situação é ainda mais preocupante quando, através dos dados de 
outros países latino-americanos, observa-se que o Brasil é um dos que me-
nos evoluíram na inclusão de mulheres nos assentos parlamentares. Países 
como a Bolívia e o Equador, ao contrário, retratam como é possível, mesmo 
em pouco tempo, readequar a distribuição de gênero na política. Para isso, 
no entanto, mais do que simplesmente introduzir normas é importante 
pensar o sistema eleitoral como um todo.

As cotas de candidatura retratam bem a não elaboração do sistema 
brasileiro para, de fato, aumentar o número de mulheres no Congresso, 
pois no modelo de lista aberta brasileiro e sem a devida fiscalização e apli-
cação da simples cota, ele não passa de uma fachada legal. Os partidos 
cumprem as cotas, mas mesmo assim o número de eleitas não aumenta. 
Isso é sinal de que para além de simplesmente colocar nomes femininos 
na disputa eleitoral é preciso, principalmente, fornecer condições para 
que elas tenham como superar as barreiras culturais que as separam dos 
homens.

São candidatas expostas na corrida das urnas sem condições de con-
correr. Sem financiamento e apoio dos seus partidos, muitas delas não 
conseguem obter, sequer, votos além do núcleo de familiares e amigos. Em 
2014, 162 candidatas receberam menos de 50 votos. Em 2016, de todas as 
candidaturas que não tiveram nenhum voto, mais de 85% foram de mulhe-
res.196 Fica claro, portanto, que os nomes femininos são vistos pelos par-
tidos apenas como um requisito para satisfazer a lei eleitoral e não como 
uma prioridade na eleição.

Atualmente, o maior obstáculo para as então “meramente candida-
tas” se tornarem “efetivamente eleitas” diz respeito ao financiamento das 
campanhas. Se, por um lado, o dinheiro é extremamente importante para 
o resultado de uma eleição, e as eleições brasileiras ficam a cada ano mais 
caras, por outro, as mulheres, comprovadamente, recebem menos em suas 
campanhas do que os homens.

Desse modo, a busca por uma solução para promover o aumento da 
representatividade feminina passa, necessariamente, pelas regras de dis-
tribuição de dinheiro nas campanhas. As leis brasileiras possuem um es-
forço inicial de permitir maiores condições às mulheres, mas acabam, por 
equívocos legislativos, não fornecendo os incentivos suficientes, como pela 

196  BIROLI, Flávia; LÓSSIO, Luciana; GASMAN, Nadine. Por um país 50-50. Folha 
de S.Paulo. São Paulo. Publicado em: 16 jan. 2017. Disponível em: <http://www1.folha.
uol.com.br/opiniao/2017/01/1849860-por-um-pais-50-50.shtml>. Acesso em: 17 jan. 
2017.

http://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2017/01/1849860-por-um-pais-50-50.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2017/01/1849860-por-um-pais-50-50.shtml
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ínfima distribuição mínima obrigatória aos programas de incentivo à parti-
cipação feminina na política, ou dificultando, ainda mais, a participação das 
mulheres, com a estipulação de um teto para os gastos de campanha das 
candidatas.

Para isso houve a necessidade de adequação do discurso da intro-
dução das normas que auxiliam a participação feminina com o momento 
de mudança do modelo de financiamento eleitoral brasileiro. Enquanto a 
maior parte das verbas destinadas às campanhas tinha, até 2014, origem 
privada, após a proibição das doações eleitorais de pessoas jurídicas pelo 
STF,197 o financiamento público passou a deter uma importância sem pre-
cedentes O debate sobre a introdução de novas fontes de renda para os 
candidatos e partidos é pauta do dia no Congresso Nacional, de modo 
que a apresentação de mecanismos de finanças eleitorais para aumentar 
a representação do gênero feminino não poderia vir em momento mais 
oportuno.

Assim, em vista da igualdade de oportunidades pela equalização da 
força econômica entre os candidatos, este trabalho propõe mecanismos 
legislativos para que as candidatas tenham maiores condições de dispu-
tarem as eleições. O propósito é aproveitar o movimento de reforma das 
estruturas de financiamento eleitoral para permitir a passagem de leis in-
clusivas.

Observa-se, no campo acadêmico, que esse tema tem ganhado bas-
tante força, não somente no Brasil, mas também ao redor do mundo. A 
presente pesquisa, embora tenha se diversificado sobre diferentes áreas, 
não foi, nem pretende ser exaustiva no tema. Acredita-se que o crescimen-
to de trabalhos no sentido de auxiliar o combate à discriminação de gêne-
ro na política seja importante. Com o intuito de auxiliar no debate acadê-
mico, são propostas aqui algumas perguntas que não foram respondidas e 
que podem ser objeto de trabalho ainda maior: Em que circunstâncias as 
disposições legais específicas de gênero são mais propensas a funcionar? 
Quais os obstáculos encontrados durante a implementação das normas 
que visam incentivar a participação das mulheres?
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anexo I

Modelo de projeto de lei para introduzir dispositivo de incentivo à prática  
das cotas de gênero e criar mecanismo de bonificação para os partidos 
que elegerem suas candidatas

PROJETO DE LEI X/2017

Altera a Lei n.º 9.504, de 30 de setembro de 1997 para introduzir dis-
positivo de incentivo à prática das cotas de gênero e cria mecanismo de 
bonificação para os partidos que elegerem suas candidatas.
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O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacio-
nal decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1.º Esta Lei cria mecanismos de bonificações financeiras para os 
partidos que elegerem suas candidatas mulheres e sanções àqueles que 
não cumprirem as cotas de gênero que determina o § 3.º do art. 10 da Lei 
n.º 9.504, de 30 de setembro de 1997.

Art. 2.º O partido que eleger uma candidata mulher nas eleições le-
gislativas receberá, para cada candidata eleita, o reembolso de parte dos 
gastos investidos na campanha para elegê-la. 

§ 1.º A porcentagem dos gastos da campanha da candidata eleita a 
ser reembolsada ao partido será variável de acordo com a quantidade de 
mulheres eleitas no pleito eleitoral anterior, de modo que o partido deverá 
receber:

I - 40% de reembolso quando na eleição passada menos do que 10% 
dos eleitos eram mulheres; 

II - 35% de reembolso quando na eleição passada menos do que 15% 
dos eleitos eram mulheres; 

III - 30% de reembolso quando na eleição passada menos do que 20% 
dos eleitos eram mulheres;

IV - 25% de reembolso quando na eleição passada menos do que 25% 
dos eleitos eram mulheres;

V - 20% de reembolso quando na eleição passada menos do que 30% 
dos eleitos eram mulheres;

VI - 15% de reembolso quando na eleição passada menos do que 35% 
dos eleitos eram mulheres;

VII- 10% de reembolso quando na eleição passada menos do que 50% 
dos eleitos eram mulheres;

§ 2.º O montante do reembolso que este artigo se refere deverá ser 
o somatório de todas as parcelas gastas com cada uma das candidatas 
eleitas, observando as porcentagens estabelecidas no parágrafo anterior.

§ 3.º O dinheiro destinado ao pagamento desse reembolso aos parti-
dos deverá ser destacado do Fundo Eleitoral, que terá destacado para esse 
fim 3% do valor que seria distribuído aos partidos.

§ 4.º Se a porcentagem do Fundo Eleitoral destacada no parágrafo 
anterior não for suficiente para arcar com o reembolso de todos os parti-
dos que elegeram suas candidatas, então o TSE deverá realizar a divisão 
proporcional das verbas seguindo os seguintes critérios:
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I - Número de candidatas eleitas;

II - Montante investido na eleição das candidatas;

§ 5.º As verbas recebidas como reembolso dos gastos com as candi-
daturas de mulheres não serão vinculadas a atividades específicas, poden-
do o partido utilizá-las conforme suas preferências, observando os limites 
legais.

Art. 3.º A Lei n.º 9.504, de 30 de setembro de 1997, passa a vigorar 
com as seguintes alterações:

Art.10. [...]

.................................................................................................................

§ 6.º O não atendimento pelo partido ou coligação das disposições 
que trata o § 3.º deste artigo ocasionará em sanção pecuniária referente a 
10% das verbas públicas recebidas pelo partido através do Fundo Eleitoral 
no ano do pleito eleitoral.

§ 7.º O dinheiro arrecadado com a sanção prevista no parágrafo an-
terior deverá ser administrado pelo TSE e sua aplicação será vinculada a 
programas de desenvolvimento e incentivo à maior participação política 
das mulheres.

§ 8.º Não existindo Fundo Eleitoral, o disposto no § 6.º deste artigo 
deverá ter como parâmetro a distribuição de verbas do Fundo Partidário 
para o ano do pleito eleitoral.

Art. 4.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, X de XXXX de 2017.

anexo II

Modelo de projeto de lei para corrigir problemas de interpretação do 
dispositivo que determina a reserva de orçamento às candidaturas fe-
mininas

PROJETO DE LEI X/2017

Altera a Lei n.º 13.165, de 29 de setembro de 2015, para incentivar a 
participação feminina.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacio-
nal decreta e eu sanciono a seguinte lei:
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Art. 1.º Esta Lei cria mecanismos de bonificações financeiras para os 
partidos que elegerem suas candidatas mulheres e sanções àqueles que 
não cumprirem as cotas de gênero que determina o art. 9.º da Lei n.º 13.165, 
de 29 de setembro de 2015.

Art. 2.º A Lei n.º 13.165, de 29 de setembro de 2015, passa a vigorar 
com as seguintes alterações:

Art. 9.º Nas três eleições que se seguirem à alteração desta Lei [2018, 
2020 e 2022], os partidos reservarão, em contas bancárias específicas 
para este fim, no mínimo 25% (vinte e cinco por cento) do montante do 
Fundo Partidário destinado ao financiamento das campanhas eleitorais 
para aplicação nas campanhas de suas candidatas, incluídos nesse valor 
os recursos a que se refere o inciso V do art. 44 da Lei n.º 9.096, de 19 de 
setembro de 1995.

Art. 3.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, X de XXXX de 2017.

anexo III

Modelo de projeto de lei para permitir o financiamento coletivo nas elei-
ções – cowdfunding eleitoral

PROJETO DE LEI X/2017

Altera a Lei n.º 9.504, de 30 de setembro de 1997, para ampliar as pos-
sibilidades de financiamento coletivo de campanhas eleitorais por meio 
eletrônico.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacio-
nal decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1.º Esta Lei modifica a Lei n.º 9.504, de 30 de setembro de 1997. 

Art. 2.º A Lei n.º 9.504, de 30 de setembro de 1997, passa a vigorar 
com as seguintes alterações:

Art. 23. [...]

.................................................................................................................

§ 4.º [...]

................................................................................................................

III - página online do candidato, partido ou coligação disponível em 
plataforma específica para este fim no site da Justiça Eleitoral.
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.................................................................................................................

§ 8.º Cabe à Justiça Eleitoral a manutenção da plataforma que sus-
tentará as páginas da hipótese do inciso III do § 4.º deste artigo, disponi-
bilizando um espaço para a realização dos pagamentos para o candidato, 
partido ou coligação. 

§ 9.º Cabe aos candidatos, partidos e coligações a edição visual da 
página que se refere o inciso III do § 4.º deste artigo, bem como a divulga-
ção desta página para o recebimento das doações eleitorais.

§ 10. Para fins de sustentar a manutenção e segurança da plataforma 
que se refere o inciso III do § 4.º deste artigo, a Justiça Eleitoral disporá de 
no máximo 1% (um por cento) das doações realizadas pela página online 
do candidato, partido ou coligação.

§ 11. O modelo de doação do inciso III do § 4.º deste artigo não afasta 
a aplicação demais regras referentes às doações de pessoas físicas.

§ 12. O doador deverá ser identificado e, na hipótese do inciso III do § 4.º  
deste artigo, informar sua renda no ano anterior para que a plataforma 
de financiamento coletivo calcule e informe o limite legal de sua doação, 
nos termos do § 1.º do art. 23 desta Lei, devendo ser o doador avisado da 
hipótese do § 3.º do art. 23 desta Lei.

Art. 3.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, X de XXXX de 2017.



regulAção e concorrênciA no setor portuário

Autoras: Patrícia Sampaio; Júlia Costa Batalha.

1. Introdução

O transporte marítimo é um dos modais mais significativos para a indústria 
brasileira. Sua relevância está diretamente relacionada à intermodalidade, 
à geração de empregos, ao aumento na movimentação de cargas no país 
e ao fortalecimento do setor de logística no mercado nacional.1

De acordo com a Exposição de Motivos Interministerial (EM Inter-
ministerial n.º 00012-A-SEP-PR/MF/MT/AGU) da Medida Provisória n.º 
595/2012, posteriormente convertida na Lei n.º 12.815/2013, que inaugurou 
o novo diploma estruturante do setor portuário, “os portos brasileiros são 
responsáveis por 95% do fluxo de comércio exterior do país”. Infelizmente, 
entretanto, o setor portuário brasileiro vem enfrentando obstáculos que 
fazem com que seu desenvolvimento fique muito aquém das expectativas.

De acordo com o índice de competitividade 2016/2017, apresentado 
pelo World Economic Forum (2016),2 o Brasil ocupa a 81.ª posição, entre os 
138 países considerados, estando atrás de China, Rússia e África do Sul. O 
estudo revelou ainda a involução da competitividade brasileira em relação 
ao ano de 2015,3 que decorreu da complexidade em superar a constante 
debilidade na infraestrutura de transportes e da clara degradação das fun-
ções exercidas pelas instituições.

1  Disponível em: <http://www.ecivilnet.com/artigos/transporte_maritimo_importan-
cia.htm>. Acesso em: 30 jan. 2017.

2  Disponível em: <http://www3.weforum.org/docs/GCR2016- 2017/05FullReport/The-
GlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf>. Acesso em: 29 ago. 2017.

3  O Brasil ocupava a 75.ª posição entre os 140 países considerados. Disponível em:
<http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/competitive-
ness-rankings/>. Acesso em: 29 ago. 2017.
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Por esses motivos, faz-se importante acompanhar o desenvolvimento 
e as mudanças desse domínio e entender as raízes dos obstáculos supra-
mencionados. Assim, o presente artigo objetiva promover uma análise do 
referido setor, focando em questões concorrenciais à luz da mudança de 
marco regulatório ocorrida com a entrada em vigor da Lei n.º 12.815/2013.

Para tal, será apresentada uma breve descrição do marco regulatório 
brasileiro, que se inicia pela disciplina dos portos na Constituição Federal 
de 1988, passa pela promulgação da Lei de Modernização dos Portos (Lei 
n.º 8.630/93), já revogada; pela nova Lei dos Portos (Lei n.º 12.815/2013); 
e pela criação da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ).

Em seguida, serão estudadas as falhas de mercado e as preocupações 
concorrenciais no setor portuário, bem como a possível aplicação da teo-
ria das essential facilities à situação. Tal teoria – também traduzida como 
doutrina da instalação essencial – analisa, na esfera da regulação, o acesso 
a bens essenciais e é empregada como meio de se buscar promover a livre 
concorrência em setores que apresentam falhas de mercado como mono-
pólio natural. Nesse tópico, ainda, serão debatidas questões concernentes 
a mercados relevantes, cadeia logística de transportes e movimentação de 
mercadorias.

A partir disso, serão exploradas algumas decisões do Cade concer-
nentes ao setor, bem como da Comunidade Europeia, do Superior Tribunal 
de Justiça, do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Contas da União.

Por fim, os pontos elucidados na pesquisa serão brevemente retoma-
dos e, dessa forma, uma conclusão será desenvolvida.

2. marco regulatórIo brasIleIro do setor portuárIo

Antes de dar início à análise do marco regulatório brasileiro, importante 
deixar claro o conceito de “regulação” – termo central na pesquisa. Segun-
do Osvaldo Agripino Jr., a regulação refere-se à atividade exercida pelo 
Estado que abrange funções executivas, adjudicativas, sancionadoras, fis-
calizadoras e normativas.4 Ela se subdivide em econômica e social,5 sendo 
esta última menos importante no presente artigo. Segundo Posner “regu-
lação econômica é a expressão que se refere a todos os tipos de impostos, 

4  CASTRO JR., Osvaldo Agripino de. Brief Notes on the Economic Regulation of 
Water Transportation Sector and Ports. UNOPAR Cient., Ciênc. Juríd. Empres., v. 13, 
n. 2, p. 42. Londrina, set. 2012.

5  Regulação social se relaciona a tópicos como defesa da saúde do consumidor, 
do trabalhador e do meio ambiente, entre outras formas de intervenção que não são 
incluídas na regulação econômica.
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subsídios, bem como ao controle legislativo e administrativo sobre taxas, 
ingresso no mercado e outras facetas da atividade econômica”.6

A atividade reguladora do Estado está consubstanciada, entre outros 
dispositivos, no art. 174 da Constituição Federal de 1988,7 segundo o qual 
“Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado 
exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planeja-
mento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o 
setor privado”.

Atualmente a atividade reguladora é exercida por agências regulado-
ras autônomas – autarquias em regime especial. Segundo Sérgio Guerra, 
o principal objetivo desse modelo estatal regulatório é a cessão da capa-
cidade decisória sobre aspectos técnicos para entidades descentralizadas 
em troca de credibilidade e estabilidade. Com isso, a regulação estatal dei-
xa de ser assunto de governo para ser política de Estado.8

Em busca desse objetivo, a Lei n.º 10.233 criou, em 2001, a Agência 
Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ), que foi instalada, aproxi-
madamente, um ano depois, em fevereiro de 2002. Trata-se de entidade 
que compõe a Administração Federal indireta, com personalidade jurídica 
de direito público, dotada de independência administrativa, autonomias 
funcional e financeira.9 A agência é responsável por regular, supervisionar 
e fiscalizar as atividades de prestação de serviços de transporte aquaviário 
e de exploração da infraestrutura portuária e da infraestrutura aquaviária. 
Dedica-se a tornar mais econômico e seguro o transporte marítimo brasi-
leiro. Adicionalmente, arbitra conflitos de interesses com a finalidade de 
impedir situações que caracterizem competição imperfeita ou infração à 
ordem econômica.10

Além disso, segundo o art. 31 da Lei n.º 10.233/2001, a ANTAQ deve, 
ao tomar conhecimento de fato que configure ou possa configurar infra-
ção à ordem econômica, comunicar ao Conselho Administrativo de Defesa 

6  POSNER, R. Theories of Economic Regulation. [S.l]: NBER, 1974, (working paper, 
n. 41).

7  Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.
htm>. Acesso em: 30 jan. 2017.

8  GUERRA, Sérgio. Regulação e Serviços públicos. FGV Direito Rio. Rio de Janeiro, 
2016. Disponível em: <https://direitorio.fgv.br/sites/direitorio.fgv.br/files/u1882/regu-
lacao_e_servicos_publicos_2016-1.pdf>. Acesso em: 30 jan. 2017.

9  Disponível em: <http://www.antaq.gov.br/Portal/Institucional.asp>. Acesso em: 
30 jan. 2017.

10 Ibid.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
https://direitorio.fgv.br/sites/direitorio.fgv.br/files/u1882/regulacao_e_servicos_publicos_2016-1.pdf
https://direitorio.fgv.br/sites/direitorio.fgv.br/files/u1882/regulacao_e_servicos_publicos_2016-1.pdf
http://www.antaq.gov.br/Portal/Institucional.asp
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Econômica (Cade),11,entidade responsável por julgar a lide e, eventualmen-
te, impor sanções em decorrência de práticas anticompetitivas.12

Vê-se, a partir do texto legal, que ao menos em um plano teórico existe  
certo grau de interdependência ou articulação entre a ANTAQ e o Cade, 
que cooperam para a promoção de uma regulação eficaz e em prol da 
concorrência.

À luz do art. 21 da Constituição Federal de 1988,13 em 1993 foi criada 
a Lei de Modernização dos Portos (Lei n.º 8.630/93). A referida lei pre-
tendeu fomentar modificações relevantes para atingir padrões mínimos 
internacionais de movimentação de portos. Ademais, ela apresentou aos 
portos brasileiros amplos desafios práticos e jurídicos, tais como repensar 
o sistema de gerenciamento de operações e de mão de obra, extinguir as 
interferências corporativas e burocráticas e, fundamentalmente, otimizar 
os espaços e instalações.14

Os principais aspectos positivos da mencionada legislação foram a 
descentralização administrativa com maior autonomia conferida a deter-
minados órgãos de gestão; a consolidação de uma legislação portuária, 
através da própria lei; o incentivo à competitividade e à modernização das 
instalações.

Por outro lado, como aspecto negativo pode-se citar a restrição à 
concorrência entre terminais públicos e privados decorrente do art. 4.º, 
§ 2.º, II, b, da Lei n.º 8.630/93, que tinha redação pouco clara e, por esse 
motivo, gerou longos debates. A alínea em questão, ao aludir à explora-
ção na modalidade “mista”, não explicitou que, para movimentar cargas de 
terceiros, o ente privado responsável deveria movimentar uma quantidade 
maior de carga própria. Isto é, a lei não evidenciou que a condição para a 
exploração de terminal de uso privativo misto era ter e movimentar, majo-
ritariamente, carga própria.15 Com a adoção desse modelo, apenas grandes 

11  Vale pontuar que, apesar de o art. 31 da Lei n.º 10.233 citar a Secretaria de Di-
reito Econômico do Ministério da Justiça (SDE) e a Secretaria de Acompanhamento 
Econômico do Ministério da Fazenda (SEAE), posteriormente a Lei n.º 12.529 alterou 
a estrutura do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência extinguindo a SDE e 
mudando o foco da atuação da SEAE.

12  Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10233.htm>. 
Acesso em: 30 jan. 2017.

13  CRFB/88 – Art. 178. A lei disporá sobre a ordenação dos transportes aéreo, 
aquático e terrestre, devendo, quanto à ordenação do transporte internacional, ob-
servar os acordos firmados pela União, atendido o princípio da reciprocidade.

14  GIBERTONI, Carla Adriana C. A Lei de Modernização dos Portos. Âmbito Jurídico, 
n. 0. Rio Grande do Sul, fev 2000. Disponível em: <http://www.ambito- juridico.com.br/
site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=1959>. Acesso em: 30 jan. 2017.

15  Disponível em: <http://blogs.atribuna.com.br/direitodotrabalho/2013/12/a-explo-
racao-dos-portos-e- instalacoes-portuarias-e-a-lei-12-8152013/>. Acesso em: 2 fev. 2017.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10233.htm
http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&amp;artigo_id=1959
http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&amp;artigo_id=1959
http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&amp;artigo_id=1959
http://blogs.atribuna.com.br/direitodotrabalho/2013/12/a-exploracao-dos-portos-e-instalacoes-portuarias-e-a-lei-12-8152013/
http://blogs.atribuna.com.br/direitodotrabalho/2013/12/a-exploracao-dos-portos-e-instalacoes-portuarias-e-a-lei-12-8152013/
http://blogs.atribuna.com.br/direitodotrabalho/2013/12/a-exploracao-dos-portos-e-instalacoes-portuarias-e-a-lei-12-8152013/
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indústrias ou produtores conseguiam realizar tal tipo de exploração e isso 
limitava fortemente a concorrência entre setor público e setor privado.

Diante dos desafios que nasceram com o passar dos anos e com o 
crescimento do setor, fez-se necessário uma nova legislação que pudesse 
tratar dessas questões de maneira mais satisfatória, isto é, respondendo-as 
com clareza.

Assim, duas décadas mais tarde, surge, em 2013, o novo marco regu-
latório do setor – a Lei n.º 12.815/2013 (conversão da Medida Provisória n.º 
595/2012). Sua principal finalidade consistiu em ampliar as possibilidades 
para que a iniciativa privada possa empregar capital e promover o desen-
volvimento de novos e antigos estabelecimentos portuários. Relativamen-
te à mão de obra dos trabalhadores portuários, a lei não acrescentou muito 
e manteve os preceitos do diploma legal por ela revogado.16

Com o advento da lei supracitada, é reforçada a possibilidade da ex-
ploração de portos públicos e instalações portuárias de forma direta ou 
indireta pela União. Quando feita de maneira indireta, a União transfere a 
exploração do bem a uma pessoa jurídica de direito privado através dos ins-
titutos da concessão (porto organizado) e arrendamento de bem público  
(instalações localizadas dentro da área do porto organizado). Também 
existe a possibilidade de o poder público autorizar a exploração, pelo se-
tor privado, de instalações localizadas fora da área do porto organizado.17

2.1. portos públIcos e termInaIs prIVados

A partir da Lei n.º 12.815/2013, foram retirados quaisquer obstáculos para 
que terminais privados pudessem movimentar cargas de terceiros sem ter 
que, necessariamente, movimentar carga própria. Essa mudança tende a 
produzir efeitos relevantes sobre a dinâmica competitiva do setor portuário.

Dessa forma, antes de se passar ao estudo das questões concorren-
ciais no setor portuário de maneira mais profunda, faz-se importante res-
saltar a diferença entre portos públicos – já citados – e terminais privados. 
De acordo com os incisos I e IV, do art. 2.º da Lei n.º 12.815/2013, entende-se 
como:18

..........................................................................................................................

16  CARVALHO, Francisco Edivar. Trabalho portuário e nova Lei dos Portos. Revista 
Jus Navigandi, a. 18, n. 3712. Teresina, 30 ago. 2013. Disponível em: <https://jus.com.
br/artigos/25182>. Acesso em: 30 jan. 2017.

17  Ibid.

18  Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/Lei/L12815.
htm>. Acesso em: 30 jan. 2017.

https://jus.com.br/artigos/25182/trabalho-portuario-a-partir-do-novo-marco-regulatorio-instituido-pela-lei-n-12-815-13
https://jus.com.br/revista/edicoes/2013/8/30
https://jus.com.br/revista/edicoes/2013/8
https://jus.com.br/revista/edicoes/2013
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/Lei/L12815.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/Lei/L12815.htm
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I - porto organizado: bem público construído e aparelhado 
para atender a necessidades de navegação, de movimenta-
ção de passageiros ou de movimentação e armazenagem de 
mercadorias, e cujo tráfego e operações portuárias estejam 
sob jurisdição de autoridade portuária;

.........................................................................................................................

IV - terminal de uso privado: instalação portuária explorada 
mediante autorização e localizada fora da área do porto or-
ganizado.

A primeira diferença entre portos organizados (públicos) e terminais 
privados é o regime jurídico ao qual cada um deles se submete. Os portos 
organizados submetem-se à concessão, por via licitatória e consequen-
te assinatura de contrato de arrendamento. Já os terminais privados são 
concedidos por outorga de autorização. De acordo com o inciso XII do 
art. 2.º da nova Lei dos Portos, autorização pode ser conceituada por: “XII 
- autorização: outorga de direito à exploração de instalação portuária loca-
lizada fora da área do porto organizado e formalizada mediante contrato 
de adesão”.

Por meio da definição legal, é possível identificar que as autorizações 
mencionadas são concedidas por intermédio de um contrato de adesão,19 
e elas prescindem de licitação, embora sejam submetidas, segundo a nova 
lei, a um procedimento de chamada pública, o qual será posteriormente 
detalhado.

2.2. regulação dos termInaIs nos portos públIcos

Como mencionado supra, a exploração dos portos organizados e das ins-
talações que os compõem pode se dar de forma direta ou indireta pela 
União. De acordo com o art. 4.º da nova Lei dos Portos, a União pode se 
valer do instrumento da concessão quando desejar transferir a exploração 
de um porto público ou do arrendamento quando desejar transferir insta-
lações localizadas dentro da área do porto organizado.

Segundo os incisos IX e XI do art. 2.º da Lei n.º 12.815/2013:

..........................................................................................................................

IX - concessão: cessão onerosa do porto organizado, com 
vistas à administração e à exploração de sua infraestrutura 
por prazo determinado;

19  Vide resoluções da ANTAQ n.os 1.660/10 e 1.695/10.



Regulação e concoRRência no setoR poRtuáRio 197

.........................................................................................................................

XI - arrendamento: cessão onerosa de área e infraestrutura 
públicas localizadas dentro do porto organizado, para explo-
ração por prazo determinado.

Dessa forma, o contrato de arrendamento é um contrato de uso de 
bem público, podendo contar com o acréscimo de autorização para a re-
alização de atividade dentro do porto organizado (armazenamento e mo-
vimentação de cargas e/ou passageiros).20 Já o contrato de concessão é 
aquele que visa gerar a transferência da gestão e execução de um serviço 
do poder público ao particular – que assume todos os riscos envolvidos no 
serviço em questão.21

Para realizar a concessão ou o arrendamento há a necessidade da 
abertura de licitação por parte do órgão responsável, podendo-se ado-
tar a modalidade leilão no último caso. O processo licitatório tem como 
alguns critérios de seleção, entre outros, a maior movimentação de carga 
pela menor tarifa, de forma que as ofertas se amplifiquem e os custos se 
reduzam.

No que tange aos arrendamentos, a Lei n.º 12.815/2013 imputou à Se-
cretaria de Portos da Presidência da República (SEP/PR), recentemente 
extinta para dar lugar à Secretaria Nacional de Portos, a competência de 
fixar diretrizes e realizar a assinatura dos contratos. Assim, atualmente, no 
caso de haver um leilão, cabe à ANTAQ realizá-lo conforme as diretrizes 
delineadas pela Secretaria Nacional de Portos.22

Pode-se observar, pelo que foi explicitado, que o modelo adotado 
pela Lei n.º 12.815/2013 visa privilegiar a eficiência na operação, bem como 
a modicidade de tarifas e preços.

Finalmente, vale destacar que, via de regra, a operação portuária pode 
ser realizada tanto pelo titular do arrendamento, quanto por terceiro espe-
cializado na atividade.23 Para tal, exige-se uma pré-qualificação do opera-
dor perante a autoridade portuária competente – sendo esta a Secretaria 

20 ARAÚJO, Luiz Eduardo Diniz. O regime jurídico dos portos brasileiros. Revista 
Jus Navigandi, a. 19, n. 4074. Teresina, 27 ago. 2014. Disponível em: <https://jus.com.
br/artigos/30031>. Acesso em: 2 fev. 2017.

21  KUCZMARSKI, Cíntia Camargo. Contrato de concessão de serviços públicos. Di-
reitoNet, 2006. Disponível em: <http://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/3070/
Contrato-de-concessao-de-servicos- publicos>. Acesso em: 2 fev. 2017.

22  Disponível em: <https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/
37892-uniao-reestrutura- ministerio-e-cria-secretaria-nacional-de-portos>. Acesso em: 
3 maio 2017.

23  KUCZMARSKI, Cíntia Camargo. Contrato de concessão de serviços públicos. Di-
reitoNet, 2006. Disponível em: <http://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/3070/
Contrato-de-concessao-de-servicos- publicos>. Acesso em: 2 fev. 2017.

https://jus.com.br/artigos/30031/o-regime-juridico-dos-portos-brasileiros
https://jus.com.br/revista/edicoes/2014/8/27
https://jus.com.br/revista/edicoes/2014/8/27
https://jus.com.br/revista/edicoes/2014
http://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/3070/Contrato-de-concessao-de-servicos-publicos
http://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/3070/Contrato-de-concessao-de-servicos-publicos
http://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/3070/Contrato-de-concessao-de-servicos-publicos
http://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/37892-uniao-reestrutura-
http://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/37892-uniao-reestrutura-
http://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/37892-uniao-reestrutura-
http://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/3070/Contrato-de-concessao-de-servicos-publicos
http://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/3070/Contrato-de-concessao-de-servicos-publicos
http://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/3070/Contrato-de-concessao-de-servicos-publicos
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Nacional de Portos. Além de requerimentos e declarações específicas es-
tabelecidas nas portarias elaboradas pela secretaria, tem-se que a pré-
-qualificação deve estar de acordo com os princípios constitucionais da 
administração pública: legalidade, moralidade, eficiência, impessoalidade 
e publicidade.

2.3. regulação dos termInaIs prIVados

A exploração dos terminais privados dá-se mediante contrato de adesão, 
nos termos do § 1.º do art. 8.º da Lei n.º 12.815/2013. Esse contrato também 
deve ser celebrado entre o interessado e a Secretaria Nacional de Portos e, 
de acordo com o § 2.º do mesmo artigo, tem prazo de 25 anos prorrogável 
por períodos sucessivos.

Em respeito à transparência – visando garantir a publicidade – todas 
as autorizações são precedidas de chamada pública. Havendo necessidade,  
promove-se um processo público de seleção, a ser disciplinado por ato do 
Poder Executivo.24

Quando identificado mais de um interessado na obtenção da auto-
rização, o poder concedente realiza uma análise das propostas a partir 
da adequação às diretrizes do planejamento portuário para a região e da 
viabilidade locacional. Caso haja a possibilidade de se implantar todas as 
propostas, o poder público pode permitir a existência de mais de um porto 
privado na mesma localidade, emitindo autorizações.

3. concorrêncIa no setor portuárIo

Tratando agora da concorrência no setor portuário é possível a identifica-
ção de algumas preocupações, já que duplicar uma infraestrutura portuária 
em localidades próximas nem sempre é uma atividade viável.

Segundo Sampaio,25 esse mercado convive com uma série de ques-
tões relacionadas a limitações de origem natural. Nem toda área costeira 
no Brasil pode ser aproveitada como porto marítimo, dado que existem 
diversas exigências de segurança para atracação de navios, calado, entre 
outros. Além disso, são necessários estudos que atestem a viabilidade eco-
nômica do negócio, isto é: “Para verificar se o volume de carga transporta-

24  Ibid.

25  SAMPAIO, Patrícia Regina Pinheiro. Regulação e concorrência: a atuação do 
Cade em setores de infraestrutura. São Paulo: Saraiva, 2013.
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da justifica os custos a serem incorridos da criação de um novo porto, que 
constitui um complexo de atividades e infraestrutura que vai muito além 
dos píeres e instalações de atracação de navios”.26

Outra dificuldade com a qual o setor em questão convive é aquela re-
lacionada à dimensão geográfica dos mercados. É imprescindível que haja 
cadeias logísticas com características similares – como custo e eficiência – 
com capacidade de possibilitar o escoamento da produção, para que haja 
concorrência. Sobre esse tema, revelou o conselheiro Luis Delorme Prado, 
em julgamento de processo administrativo no Cade:

Embora seja inegável que há concorrência entre portos no 
Brasil, esta é a menos intensa do que se poderia almejar. A 
razão dessa limitação são as condições insuficientes de in-
fraestrutura de transporte terrestre e os problemas logísti-
cos de integração intermodal, que oneram significativamente 
mudanças de rotas no país.27

Diante dessas dificuldades, vê-se da importância de se estabelecer 
uma boa dinâmica de operacionalização e gestão dentro e entre portos, de 
forma que a concorrência seja sempre propiciada.

3.1. como se defInem os mercados releVantes

Segundo o Guia para Análise Econômica de Atos de Concentração Hori-
zontal (Portaria Conjunta SEAE/SDE, de julho de 2016): “Mercado relevan-
te é definido como o menor grupo de produtos e a menor área geográ-
fica necessários para que um suposto monopolista esteja em condições 
de impor um ‘pequeno, porém significativo e não transitório’ aumento de 
preços”. 

Sua delimitação é um dos passos mais cruciais da análise em defesa 
da concorrência e requer estudos aprofundados sobre realidade e con-
texto concorrencial de cada caso que está sendo observado. Vale pontuar 
que é o ponto de partida e fundamento na avaliação de casos nos Guias de 
Análise de diversas jurisdições, como o Brasil, Europa e Estados Unidos.28

Essa determinação apoia-se no exercício do Teste do Monopolista Hi-
potético (TMH), elaborado no sistema de concorrência dos Estados Unidos 

26  Ibid.

27  Processo administrativo n.º 08012.007443/99-17. Disponível em: <http://www.
cade.gov.br/>. Acesso em: 17 maio 2017.

28  RIBEIRO, Eduardo Pontual et al. Delimitação de mercado relevante: versão pú-
blica. Departamento de Estudos Econômicos (DEE) e Grupo de Trabalho de Métodos 
em Economia (GTME-GT n.º 3). Brasília, 2010.

http://www.cade.gov.br/
http://www.cade.gov.br/
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e hoje difundido e absorvido pela maior parte dos sistemas de defesa da 
concorrência existentes.

Tal exercício consiste em uma estrutura analítica que delineia produ-
tores e regiões concorrentes significantes para dada empresa. Em sua for-
ma estrita, o TMH adota a perspectiva dos consumidores, considerando a 
substitutibilidade de produtos. Ele analisa também a rivalidade entre em-
presas, avaliando os concorrentes próximos. E, por fim, extrema a possi-
bilidade de entrada, incluindo no mercado antitruste produções ofertadas 
por entrantes não compromissados – como importações – diante de um 
“pequeno, porém significativo e não transitório” aumento de preços.29

Usualmente, o TMH é realizado através do cálculo de perda crítica (ou 
elasticidade crítica), que prevê a racionalidade econômica comportamen-
tal de um conjunto de empresas que potencialmente demarcam o merca-
do relevante como monopolista.30

O cálculo mencionado inclui a determinação da elasticidade da de-
manda e estimação de margens. Quanto mais inelástica uma demanda for 
em relação a certo mercado, mais liberdade o agente econômico terá para 
fixar preços e aumentar seus lucros, podendo chegar, em casos extremos, 
a impor uma elevação artificial e abusiva dos referidos preços.

Isto posto, para definir o mercado relevante de um porto deve-se ava-
liar quanto um terminal portuário pode elevar o valor de seus serviços sem 
que os tomadores desse serviço procurem outro porto para movimentar 
sua carga para exportação.31

Nesse âmbito, a determinação da existência de um mercado relevante,  
isto é, os resultados do exercício do TMH, depende do tipo de carga ana-
lisada,32 da dimensão geográfica do porto (abrangência geográfica, aces-
sos, entre outros) e dos custos logísticos, haja vista que o porto é parte de 
uma cadeia logística de transporte e movimentação de mercadorias.

De acordo com o Plano Nacional de Integração Hidroviária (PNIH),33 
concebido pela ANTAQ, os custos logísticos existentes são: frete (rodoviá-
rio, ferroviário e hidroviário); seguro; estoque em trânsito; valor agregado 
do produto; taxa de imobilização de capital; tempo de transbordo; e taxa 

29  Ibid.

30  Ibid. 

31  PINHEIRO, Bruno de Oliveira. Determinação de mercado relevante no setor por-
tuário. Brasília, UNB, 2013.

32  Por exemplo: soja, contêineres, minério de ferro, entre outros. Cada tipo de carga 
impõe custo final diferente. Portanto, para cada um desses fatores, o resultado do 
teste pode ser diferente.

33  Disponível em: <http://web.antaq.gov.br/Portal/PNIH.asp>. Acesso em: 3 maio 
2017.

http://web.antaq.gov.br/Portal/PNIH.asp
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de perda de carga. Dessa forma, todos esses são fatores que devem ser 
considerados para a determinação do mercado relevante.

Finalmente, levando-se em consideração as variáveis supramenciona-
das para realizar simulações, é possível calcular as elasticidades de preço 
da demanda e lucro dos portos para cada tipo de carga. Com base nos va-
lores detectados, é viável descobrir se um porto representa um monopolis-
ta hipotético ou se existem substitutos para aquela instalação portuária.34

3.2. concorrêncIas Inter e Intraportos

São três as espécies de concorrência no setor portuário: intraporto, inter-
portos e intraterminal. A concorrência intraporto dá-se quando dois ou 
mais terminais localizados em um mesmo porto concorrem pelo mesmo 
tipo de carga dentro do porto. A concorrência interportos é verificada 
quando dois ou mais portos disputam por carga e/ou uma mesma área 
geográfica. Finalmente, a concorrência intraterminal ocorre quando dois ou 
mais operadores competem no mesmo terminal – situação atípica, geral-
mente, verificada em portos pequenos do tipo service port, segundo dados 
do Banco Mundial.35

De acordo com o Glossário Portuário da ANTAQ, a área de influência 
do porto (ou hinterlândia) define-se como a:

[...] região servida por meios ou vias de transporte [...] para 
onde se destinam os fluxos de cargas decorrentes das ope-
rações de descarga de navios e embarcações, no sentido da 
importação, ou de onde se originam os fluxos de carga para 
o carregamento de navios e embarcações, destinados ao co-
mércio exterior, exportações, ou a portos nacionais, quando 
se utiliza da navegação de cabotagem.36

A primeira condição necessária à possibilidade de concorrência é a 
similaridade dos acessos37 de portos sobrepostos, em termos de custos, 

34  PINHEIRO, Bruno de Oliveira. Determinação de mercado relevante no setor por-
tuário. Brasília, UNB, 2013.

35  ESTEVES, Luiz Alberto et al. Guia para análise de atos de concentração horizon-
tal. Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). Brasília, jun. 2016. Dispo-
nível em: <http://www.cade.gov.br/acesso-a-informacao/publicacoes-institucionais/
guias_do_Cade/guia-para- analise-de-atos-de-concentracao-horizontal.pdf>. Acesso  
em: 7 fev. 2017.

36  Disponível em: <http://www.antaq.gov.br/portal/PDF/ Glossario_ANTAQ_mar-
co_2011.pdf>. Acesso em: 3 fev. 2017.

37  O termo “acesso” diz respeito à capacidade de conexão de transporte entre 
usuários do porto e o porto.

http://www.cade.gov.br/acesso-a-informacao/publicacoes-institucionais/guias_do_Cade/guia-para-
http://www.cade.gov.br/acesso-a-informacao/publicacoes-institucionais/guias_do_Cade/guia-para-
http://www.antaq.gov.br/portal/PDF/
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para que consumidores possam de fato optar por um ou por outro. O grau 
de concorrência depende da quantidade de portos que concorrem pelo 
mesmo mercado, ou seja, depende da extensão, em termos econômicos,38 
da hinterlândia que dividem. Importa também nessa análise a capacidade 
de os portos concorrentes operarem o mesmo tipo de carga. Do contrário, 
a caracterização da concorrência será inviável.

Além disso, importante observar que a concorrência somente existirá 
se os portos da mesma área de influência tiverem capacidade de movi-
mentação de carga maior do que a necessária para atendê-la. Caso isso 
não ocorra, ou seja, caso uma carga movimentada por um porto não possa 
ser movimentada por outro na mesma área de influência, devido ao esgo-
tamento de capacidade de movimentação de carga dos portos potencial-
mente concorrentes, a situação se configurará como a de um monopólio.39

Importante salientar que a concorrência somente existirá se os por-
tos da mesma hinterlândia tiverem capacidade de movimentação de carga 
maior que a necessária para atendê-la. Caso contrário, ou seja, quando 
uma carga movimentada por um porto não pode ser movimentada por 
outro na mesma hinterlândia, devido ao esgotamento de capacidade de 
movimentação de carga dos portos potencialmente concorrentes, a situa-
ção se configura, para todos os efeitos práticos, como a de um monopólio.

A concorrência intraporto depende da existência de mais de um ter-
minal em condições similares dentro de um mesmo porto. Além disso, a 
hinterlândia tem de ser maior do que a escala mínima possível para um ter-
minal portuário, pois, se for menor, a escala inviabilizará a entrada de outro 
terminal – que não terá demanda suficiente para atender e, dessa forma, 
cobrir seus custos.40

Caso um porto não suporte mais de um terminal especializado por 
tipo de carga, pode-se estimular a concorrência intraterminal. Ela pode ser 
verificada quando diversos operadores podem gerir o mesmo tipo de car-
ga em apenas um terminal. Não há, no entanto, experiências nesse sentido 
no direito brasileiro.

Dada a existência de vários operadores concorrentes, a probabilidade 
é que os custos cobrados pela movimentação de carga sejam minorados. 

38  Diz respeito ao tamanho da indústria, comércio e agricultura, da população, do 
produto interno e nível de renda.

39  COUTINHO, Paulo C. Modelos da estrutura do setor portuário no mundo e no 
Brasil, referencial teórico e metodologias para estudo da concorrência interportos 
e intraportos no Brasil. Centro de Excelência em Regulação de Mercados (CER-
ME) e UnB, Brasília, 2015. Disponível em: <http://www.antaq.gov.br/portal/pdf/Es-
tudos/2015/AvaliacaoConcorrenciaPrestacaoServicosPortuarios/Relatorio1.pdf>. 
Acesso em: 3 fev. 2017.

40  Ibid.

http://www.antaq.gov.br/portal/pdf/Estudos/2015/AvaliacaoConcorrenciaPrestacaoServicosPortuarios/Relatorio1.pdf
http://www.antaq.gov.br/portal/pdf/Estudos/2015/AvaliacaoConcorrenciaPrestacaoServicosPortuarios/Relatorio1.pdf
http://www.antaq.gov.br/portal/pdf/Estudos/2015/AvaliacaoConcorrenciaPrestacaoServicosPortuarios/Relatorio1.pdf
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Por outro lado, a necessidade de substituição dos equipamentos de um 
operador pelos do outro para a movimentação de cargas, assim como a 
escolha de tecnologias de movimentação compatíveis, impõe custos que 
podem causar perdas maiores do que os ganhos gerados pela concorrên-
cia.41 Por esse motivo, antes de estimular tal tipo de competição, é impor-
tante avaliar todos esses fatores.

3.2.1. Falhas de mercado e preocupações concorrenciais no 
setor portuário

3.2.1.1. Monopólios naturais

Monopólios equivalem a um tipo de estrutura de mercado contrário ao da 
concorrência perfeita, dado que apenas uma empresa supre toda a de-
manda existente para determinado setor. Diversos motivos podem ense-
já-lo, entre os quais se incluem restrições legais à entrada de outras em-
presas ou mesmo os custos elevados da tecnologia de produção, de forma 
que somente se consiga alcançar um custo mais moderado quando há 
apenas um produtor. Essa última hipótese é conhecida como monopólio 
natural. Nessas ocasiões, o lucro é maximizado com o aumento de produ-
ção até o ponto no qual a receita marginal se iguala ao custo marginal de 
produzi-la.42

Existem situações nas quais o monopólio natural se torna mais  
eficiente do que a concorrência. Isso ocorre, por exemplo, quando a tecno-
logia de produção qualifica-se por uma economia de escopo43 e escala,44 
gerando subatividade.45

Tais tipos de economia podem ser identificados em mercados que 
requerem, antes do início de sua operação, grandes investimentos na ins-
talação de redes físicas de distribuição. Nesses casos, a duplicação dessas 

41  Ibid.

42  MANKIW, N. G. Introdução à economia. Orlando: Harcourt, 2001. Capítulo 15. 
Disponível em: <https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/177022/mod_resource/
content/3/Cap15.pdf>. Acesso em: 3 maio 2017.

43  Economia de escopo: o custo de apenas uma empresa produzir quantidades Q¹ 
e Q² de dois bens X e Y é menor que alocar toda produção de X para uma empresa 
e toda a produção de Y para outra.

44  Economia de escala: ocorre quando o custo de uma empresa que produz uma 
quantidade X é menor do que o custo total de duas empresas que produzem quan-
tidades X¹ e X² individualmente.

45  Subaditividade pode ser identificada quando o custo de uma única empresa 
produzindo as quantidades Q¹ e Q² demonstra-se menor que o custo total de ter 
duas empresas produzindo.

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/177022/mod_resource/content/3/Cap15.pdf
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/177022/mod_resource/content/3/Cap15.pdf
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redes importa em um alto custo de capital – o que torna a competição 
ineficaz.46

A partir do que foi explicado pode-se afirmar que o setor portuário re-
correntemente apresenta características de monopólio natural. Isso ocorre 
porque tal setor se caracteriza pela existência de limitações naturais que 
consistem na impossibilidade do aproveitamento de diversas áreas cos-
teiras no Brasil como porto marítimo.47 Aliado a isso, como mencionado 
supra, a duplicação de uma infraestrutura portuária em localidades próxi-
mas nem sempre se faz viável. Por fim, devido a diversos custos logísticos, 
nem sempre um cliente de um estado específico pode recorrer a portos 
situados em outros estados cujos preços são mais baixos. Conforme pon-
tuam Oliveira e Mattos,48 “é lícito supor que, em vários casos, certos por-
tos apresentam características de monopólio natural, tornando implausível 
uma concorrência acirrada dentro de uma determinada área geográfica”.

O dever do regulador, nesse caso, traduz-se na busca pela obtenção 
de resultados similares àqueles de uma situação de competição. Seu obje-
tivo, portanto, é fazer com que o produtor trabalhe com custos, quantidade,  
qualidade e preço ótimos.49 Busca-se, através da regulação, evitar que o mo-
nopolista detentor da infraestrutura abuse de sua posição dominante em de-
trimento dos consumidores mediante condutas como, por exemplo, restrição 
da oferta ou prática de preço supracompetitivo.50

3.2.1.2. Rivalidade

As questões levantadas supra apontam para alguns desafios no setor por-
tuário. Nesse contexto, avaliar a rivalidade entre portos e terminais faz-se 
de suma importância.

O exercício do poder de mercado adquirido por parte de uma em-
presa (dominante) pode se tornar inviável caso haja efetiva competição 
instaurada entre essa e as demais empresas instaladas (rivais). Tal cenário, 
de real rivalidade, pode ser identificado em situações nas quais essas em-
presas instaladas tendem a adotar estratégias agressivas, com a finalidade 

46  COSTA, Carlos José de Castro. Monopólio natural: a legitimação do monopólio 
para inimizar os custos de produção. CONPEDI, Manaus.

47  SAMPAIO, Patrícia Regina Pinheiro. Regulação e concorrência: A atuação do 
Cade em setores de infraestrutura. São Paulo: Saraiva, 2013.

48  ALBAN, Marcus. Os avanços e as limitações da nova regulação portuária: uma 
análise a partir do contencioso. TECON – EADIs no Porto de Salvador. ANPAD, 2004. 
Disponível em: <http://www.anpad.org.br/admin/pdf/enanpad2004-gpg-0370.pdf>. 
Acesso em: 9 fev. 2017.

49  COSTA, Carlos José de Castro. Monopólio natural: a legitimação do monopólio 
para minimizar os custos de produção. CONPEDI, Manaus.

50  SAMPAIO, Patrícia Regina Pinheiro, op. cit., 2013.

http://www.anpad.org.br/admin/pdf/enanpad2004-gpg-0370.pdf
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de aumentar sua participação de mercado em resposta ao exercício do 
poder de mercado da empresa dominante.51

As variáveis que podem determinar a análise da rivalidade em dado 
mercado são: concentração de mercado, dispersão de preços, margem de 
lucro, variância dos market shares, elasticidade própria preço/demanda, elas-
ticidade cruzada preço/demanda, elasticidade própria preço/oferta, cresci-
mento da demanda, ativos produtivos, monitoramento de condutas, integra-
ção vertical e portfólio, serviços pré e pós venda, acesso a distribuidores e 
serviços de logística eficientes, acesso a crédito, clientes e pontos de vendas 
comprometidos, economias de escala e escopo, e uso da capacidade ociosa.

Para que um mercado seja caracterizado por um alto grau de riva-
lidade, observando-se os fatores destacados supra em suas respectivas 
ordens, tem-se que: a concentração de mercado deve ser baixa; agentes 
devem fornecer preços e produtos semelhantes; a margem de lucro deve 
ser baixa, dado que o preço é próximo do custo marginal; deve haver gran-
de variância de market shares, em vista da contestabilidade do mercado 
por todos os seus agentes; a elasticidade preço/demanda deve ser eleva-
da, assim como a elasticidade cruzada preço/demanda, já que há diversos 
concorrentes semelhantes como substitutos próximos; a elasticidade pró-
pria preço/oferta também deve ser elevada, tendo em vista que, por um 
lado, os consumidores são responsivos a variações de preços e, por outro, 
qualquer elevação nesse sentido faz com que as outras empresas rivais 
ofertem muitos bens no mercado em resposta a pequenos aumentos de 
preço; e o crescimento do mercado deve ser intenso, de maneira a impedir 
a estabilidade dos shares dos agentes.

Além disso, não deve haver a necessidade de ativos específicos ou de 
propriedade exclusiva de um ou alguns agentes, nem a possibilidade de 
um concorrente monitorar a conduta dos demais, tanto em termos de vo-
lume de venda como de precificação; concorrentes devem possuir o mes-
mo nível de integração vertical, tendo portfólios similares, assim como de-
vem (via de regra) possuir níveis semelhantes de serviços pré e pós venda; 
concorrentes devem possuir tanto o acesso a serviços de distribuição e de 
logística em geral igualmente eficientes, como um mesmo nível de acesso 
a crédito; deve haver poucas vendas comprometidas, bem como poucos 
contratos de exclusividade e fidelidade entre cliente e ofertante ou ponto 
de venda e ofertante; todos devem ter o mesmo nível de economias de 
escala e escopo, possuindo, assim, o mesmo nível de custo de produção; 
e, por fim, concorrentes devem ter como aumentar sua produção em curto 

51  ESTEVES, Luiz Alberto et al. Guia para análise de atos de concentração horizontal. 
Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Brasília, jun. 2016. Disponível 
em: <http://www.cade.gov.br/acesso-a-informacao/publicacoes-institucionais/guias_
do_Cade/guia-para-analise-de-atos-de-concentracao-horizontal.pdf>. Acesso em: 15 
fev. 2017.

http://www.cade.gov.br/acesso-a-informacao/publicacoes-institucionais/guias_do_Cade/guia-para-
http://www.cade.gov.br/acesso-a-informacao/publicacoes-institucionais/guias_do_Cade/guia-para-
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prazo para atender a um desvio de demanda, sem incorrer em grandes 
custos.52

De modo contrário, um mercado cujos atributos são contrários a es-
ses narrados para cada um dos tópicos destacados, caracteriza-se, em úl-
tima instância, pela ausência de rivalidade, isto é, pela existência de um 
monopólio.

3.2.1.3. Teoria das essential facilities

Segundo a jurisprudência do Cade:53

O conceito de essential facility traduz a ideia do bem ou do 
serviço essencial à comunidade, que não pode ser objeto de 
restrições por parte daquele que detém o direito de explo-
ração. Esse conceito surgiu quando o Estado passou a pri-
vatizar ou terceirizar os serviços que anteriormente estavam 
sob sua administração [rodovias, portos e aeroportos]. Isto 
significa que as empresas que dominam o mercado têm a 
obrigação de adotar uma conduta de não discriminação. É 
o que ensinam Simon Bishop e Mike Walker: “Nesta situação, 
os detentores de essential facilities estão obrigados por Lei 
a proporcionar acesso às ‘infraestruturas’ (essential facilities) 
a preços razoáveis”.

O primeiro aspecto da teoria das essential facilities – também tradu-
zida como doutrina das infraestruturas essenciais – sustenta que o cliente 
deve ter direito a um preço razoável e a um tratamento não discriminató-
rio. Além disso, como pontuado supra, os agentes detentores de poder de 
mercado, isto é, das essential facilities, devem adotar uma conduta não 
discriminatória, de forma a permitir o acesso a tais estruturas por parte 
dos demais concorrentes em um mercado verticalmente relacionado. De 
acordo com Calixto Salomão Filho:

Essential facility existe, portanto, diante de situações de de-
pendência de um agente econômico com relação a outro, no 
qual a oferta de certos produtos ou serviços não se viabiliza-
ria sem o acesso ou o fornecimento do essencial. O conceito 
de essencial facility implica a relação entre dois mercados, 

52  ESTEVES, Luiz Alberto et al. Guia para análise de atos de concentração horizon-
tal. Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Brasília, jun. 2016. Dispo-
nível em: <http://www.cade.gov.br/acesso-a-informacao/publicacoes-institucionais/
guias_do_Cade/guia-para- analise-de-atos-de-concentracao-horizontal.pdf>. Acesso 
em: 15 fev. 2017.

53  Procedimento administrativo n.º 08012.005422/2003-03. Disponível em: <http://
www.justica.gov.br/noticias/2003/outubro/PA%20multi.pdf>. Acesso em: 15 fev. 2017.

http://www.cade.gov.br/acesso-a-informacao/publicacoes-institucionais/guias_do_Cade/guia-para-
http://www.cade.gov.br/acesso-a-informacao/publicacoes-institucionais/guias_do_Cade/guia-para-
http://www.justica.gov.br/noticias/2003/outubro/PA multi.pdf
http://www.justica.gov.br/noticias/2003/outubro/PA multi.pdf
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o mercado upstream e o de downstream. Normalmente, a 
empresa detentora da facilidade essencial atua nos dois mer-
cados, enquanto a empresa dependente do bem ou serviço 
atua somente no mercado downstream, criando com a pri-
meira uma relação de dependência.54

A referida doutrina decorreu de uma criação jurisprudencial ameri-
cana como uma particularidade da noção de monopolização e exceção à 
regra da liberdade contratual. Os elementos que a caracterizam são: a) o 
controle de uma infraestrutura essencial por parte de um monopolista; b) a 
impossibilidade de duplicação dessa infraestrutura essencial; c) a negativa, 
pelo incumbente, de permitir o uso da infraestrutura pelo concorrente; e, 
finalmente, d) a viabilidade de tal compartilhamento (o monopolista deve 
ter a possibilidade de dar acesso à infraestrutura).55

Vê-se então, a partir dos requisitos supracitados e das características 
gerais dos portos (já pontuadas), que a teoria das essential facilities pode 
ser aplicada, pelo Cade, a situações nas quais há um monopolista restrin-
gindo acesso à infraestrutura portuária a outras empresas. Essa medida 
visa prestigiar a livre concorrência, de forma a atender também ao inte-
resse social.

4. jurIsprudêncIa do cade

A presente seção relata os resultados obtidos a partir da análise da ju-
risprudência do Cade sobre o assunto em questão. Nesse sentido, serão 
observados três tipos de processo e um tipo de documento. Os tipos de 
processos serão os atos de concentração (ordinário e sumário), os inquéri-
tos administrativos e os processos administrativos.

Para realizar a presente pesquisa, os termos chave procurados no Sis-
tema Eletrônico de Informação (SEI) do Cade foram, inicialmente, “setor 
portuário” e “concorrência intraportos”. Na sequência, diante dos poucos re-
sultados obtidos pela primeira busca, adicionou-se o critério “infraestrutura 
portuária”, “terminal portuário” e “portos públicos”.

Como pontuado anteriormente, o art. 31 da Lei n.º 10.233/2001 afir-
ma que a ANTAQ deve, tomando ciência de fato que configure ou possa 
configurar infração à ordem econômica, comunicar ao Cade. Este será res-

54  SALOMÃO FILHO, Calixto. Regulação e concorrência (Estudos e Pareceres). 
São Paulo: Malheiros, 2001.

55  SAMPAIO, Patrícia Regina Pinheiro, op. cit., 2013.
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ponsável por, efetivamente, analisar e julgar o caso e, se necessário, impor 
sanções ao agente que cometeu tal infração.

Apesar da vasta regulação existente e imposta pela ANTAQ ao setor 
portuário, analisando os tipos de controvérsias que chegam ao Cade, po-
de-se afirmar que ainda há espaço para sua atuação e realização de enfor-
cement das normas concorrenciais nessa esfera. Assim, torna-se claro que 
esses dois órgãos, ao menos teoricamente, ainda lidam com certo grau de 
interdependência ou articulação para que a regulação existente – de uma 
perspectiva mais ampla, envolvendo regulação setorial e regulção concor-
rencial – seja, de fato, exitosa na busca de eficiência.

O processo administrativo n.º 08012.001518/2006-37, ainda em julga-
mento, com três votos a favor da condenação da empresa no momento em 
que este artigo é encerrado, teve como objeto de apuração a cobrança de 
valor a título de ressarcimento de despesas administrativas e operacionais 
na segregação de cargas destinadas aos recintos alfandegários localizados 
na área de influência do Porto de Santos/SP, sob pena de retenção de con-
têineres (Terminal Handling Charge 2 – THC2).56

Durante o julgamento voltou-se a afirmar que a legalidade da cobran-
ça de preços a título de THC2 não é nova, sendo importante lembrar que 
essa cobrança ocorre em um setor regulado, podendo gerar consequên-
cias tanto no que tange ao direito comercial quanto a outras disciplinas 
jurídicas, especialmente no que se refere à competência da ANTAQ.

Partindo do pressuposto de que a realização da cobrança de THC2 era 
incontroversa, já que tanto a representada quanto a ANTAQ confirmaram 
esse fato, a discussão girou em torno do debate sobre a legalidade, sob o 
ponto de vista competitivo, da cobrança de THC2 antes de se prosseguir 
com a avaliação de entrada, possibilidade e probabilidade de o exercício 
de poder de mercado, rivalidade e eficiência.

Após serem listados diversos precedentes do próprio órgão, enten-
deu-se, até o momento, que a prática no caso concreto gerou obstáculos à 
prestação dos serviços de porto seco por terminais retroportuários alfan-
degados por meio de aumentos de custos, não podendo ela estar isenta 
da aplicação da lei antitruste.

Apesar de o caso ainda estar em andamento, vale destacar que no 
processo administrativo de n.º 08012.007285/99-78, o Cade julgou uma 
lide similar e concluiu o caso com a condenação da requerida que adotava 
a prática de cobrança de TCH2. Assim, observando a postura adotada até 
então pelo Tribunal, bem como sua jurisprudência, é possível intuir qual 
será o resultado do mencionado processo.

56  Processo administrativo n.º 08012.001518/2006-37. Disponível em: <http://www.
cade.gov.br/>. Acesso em: 18 mar. 2017.

http://www.cade.gov.br/
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Seguindo adiante, no processo administrativo n.° 08700.005326/2013-
70, concluído pelo Tribunal Administrativo de Defesa Econômica, houve 
discussão sobre a denúncia de conduta coordenada para determinação de 
contribuição compulsória a novos operadores portuários para contratação 
de trabalhadores, instituída pelo Órgão Gestor de Mão de Obra do Trabalho 
Portuário Avulso do Porto Organizado de Porto Alegre/RS (OGMO/POA) 
e por mais quatro operadores portuários, quais sejam: D&F Logística e Re-
presentação Ltda. (D&F), Sirius – Assessoria Comercial Ltda. (Sirius), AGM 
Operadora Portuária Ltda. (AGM), Agência Marítima Orion Ltda. (Orion).57

Diante desse cenário, a ANTAQ, por meio da Resolução n.° 2.952, de 
13 de junho de 2013, elaborada com base no voto do diretor relator Fer-
nando Fonseca, determinou a imediata cessação da referida cobrança:58

Diante do exposto e constante nos autos [...] infiro ser injus-
tificada técnica, econômica e juridicamente a cobrança com-
pulsória estabelecida, pelo OGMO/POA, aos novos operado-
res portuários ingressantes no Porto de Porto Alegre, cuja 
aplicação tem o efeito de criar barreiras a novos entrantes 
no Porto, podendo ocasionar indesejável limitação da com-
petição intraporto em afronta à legislação vigente. Portanto, 
delibero pela recomendação ao OGMO/POA de imediata ces-
sação da cobrança em comento, devendo ser oficiado aquele 
Órgão de Gestão, por esta Agência, nesse sentido. Outrossim, 
diante da situação que se apresenta enquanto prática lesiva 
à concorrência, em observância ao contido no art. 31 da Lei 
n.° 10.233/2001, determino comunicação da matéria ao Cade, 
para adoção das medidas entendidas pertinentes por esse ór-
gão competente.

Nessa mesma linha, a Superintendência Geral do Cade (SG) destacou 
que a conduta não somente representava a criação de barreiras à entrada 
de novos concorrentes, como a formação de cartel, nos termos que se 
seguem:59

Ao longo da instrução processual, tornou-se nítido para a 
SG estarem presentes evidências de que se tratava de uma 
ação colusiva empreendida por concorrentes com o intuito 
de criar barreiras à entrada de novos concorrentes. Por esse 

57  Processo administrativo n.° 08700.005326/2013-70. Disponível em: <http://www.
cade.gov.br/>. Acesso em: 18 mar. 2017.

58  Resolução n.° 2952-ANTAQ. Disponível em: < http://portal.antaq.gov.br/>. Acesso 
em: 18 mar. 2017.

59  Processo administrativo n.° 08700.005326/2013-70. Disponível em: <http://www.
cade.gov.br/>. Acesso em: 18 mar. 2017.

http://www.cade.gov.br/
http://www.cade.gov.br/
http://portal.antaq.gov.br/
http://www.cade.gov.br/
http://www.cade.gov.br/
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motivo e por todo o exposto, esta nota técnica sugere a con-
denação também pela conduta de cartel.

Após breve discussão sobre o conceito e características da formação 
de um cartel, bem como do que preceitua o art. 36, § 3.º, inciso I, da Lei 
n.º 12.529/2011, entendeu-se que seria irrelevante conhecer o instrumento 
do cartel, isto é, se foi a fixação de preços, divisão de mercado, criação de 
barreiras à entrada e/ou qualquer outra prática comercial que pudesse ser 
implementada – de modo lícito ou ilícito. O fato determinante, que levou à 
conclusão da existência do cartel, foi o comportamento de concorrentes, 
como se tivessem uma única vontade, atuando de forma coordenada para 
impedir que outros pudessem ameaçar essa posição dominante unifica-
da.60

Nesse contexto, dois elementos concretos demonstraram a existência 
do cartel no caso concreto. Em primeiro lugar, as evidências claras da su-
pressão da rivalidade interna – o que foi realizado com as reuniões entre 
concorrentes para a discussão do preço privado. E, em segundo lugar, a 
supressão da rivalidade externa por meio das diversas ações e manobras 
– frutos de uma decisão tomada de modo coletivo – para implementação 
da cobrança do mencionado preço com o objetivo de barrar a entrada de 
novos concorrentes.61

A ProCade acompanhou a SG, ressaltando que o silêncio do legisla-
dor em relação à cobrança não poderia representar um permissivo legal 
para sua instituição. Prosseguiu afirmando que, quanto à suspensão de sua 
exigência, esta não apagaria os efeitos já gerados. Por fim, ainda, concluiu 
pela existência de características típicas de cartel, assim como pela ocor-
rência de criação ilícita de barreiras a novos entrantes.62

Diante dos argumentos apresentados, o Tribunal Administrativo de De-
fesa Econômica decidiu em unanimidade pela condenação da representa-
da, ressaltando que restaram incontroversas a materialidade e a autoria da 
conduta.63

Finalmente, não foram encontrados resultados de atos de concentra-
ção (ordinário e/ou sumário), tampouco de inquérito administrativo para os 
termos selecionados. De todo modo, os processos administrativos elucida-
dos cumprem bem o papel de demonstrar as grandes possibilidades e real 
existência de controvérsias no setor, ainda que haja uma forte regulação.

60 Processo administrativo n.° 08700.005326/2013-70. Disponível em: <http://www.
cade.gov.br/>. Acesso em: 18 mar. 2017.

61  Ibid.

62  Ibid.

63  Processo administrativo n.° 08700.005326/2013-70. Disponível em: <file:///C:/Users/
User/Downloads/Voto%20-%20CADE%20-%20OGMO.pdf>. Acesso em: 29 ago. 2017.

http://www.cade.gov.br/
http://www.cade.gov.br/
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5. jurIsprudêncIa da comIssão europeIa

Passando agora à jurisprudência da Comissão Europeia para fins compa-
rativos, tem-se que por meio da seleção do termo watter transportation 
encontraram-se 33 resultados. Dentre esse número, sete documentos eram 
votos dados para conclusão de casos tratados, dois documentos eram me-
morandos de início de investigação de certo ilícito (ainda sem qualquer 
julgamento), e 24 documentos eram apenas cartas de isenção ou comu-
nicados de imprensa. Assim, em realidade, a pesquisa encontrou apenas 
quatro casos envolvendo o setor, sendo dois já julgados e dois em anda-
mento.

O processo de n.º 34.01864 trata da análise da existência de abuso de 
posição dominante no mercado por parte da companhia Maritime Belge. 
A Comissão, após apurar provas, afirmou que a empresa em questão se 
engajou em três diferentes formas de abuso, infringindo o atual art. 102 do 
Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia.

Como traços mais marcantes do abuso, a Comissão indicou que a 
companhia exigiu o cumprimento, por parte de autoridades da República 
Democrática do Congo, de acordos de exclusividade. Tal acordo foi colo-
cado em prática por meio da utilização de navios de combate que tinham 
o objetivo de remover os principais competidores do mercado, bem como 
os com contratos de fidelidade. Dados esses fatos, a Comissão impôs uma 
sanção pecuniária, isto é, uma multa à companhia em questão.

Já no processo de n.º 34.466,65 a Comissão analisou a acusação de for-
mação de cartel por combinação de preços por parte de sete companhias. 
O caso se originou com um relato feito por um indivíduo, que afirmou notar 
que os preços das rotas entre Grécia e Itália eram extremamente similares.

Entre as provas que levaram a Comissão à decisão tomada incluíram-
-se: mensagens, enviadas por meio de telex, nas quais diversos operadores 
se referiam à introdução e ao cálculo de preços no mercado e confissões 
feitas por duas empresas (Anek e Strintzis) quando questionadas pela Co-
missão. Ao concluir pela existência do cartel e, consequentemente, violação 
ao art. 18(3) da regulação (EEC) n.º 4.056/86, a Comissão impôs – novamen-
te – multas às sete companhias envolvidas.

64  Processo n.º 34.018. Disponível em: <http://ec.europa.eu/competition/elojade/
isef/index.cfm?fuseaction=dsp_result&nace_code=98640,98670,98660,98700,986
90,98730,98720,98760,98750&policy_area_id=1>. Acesso em: 24 abr. 2017. 

65  Processo n.º 34.466. Disponível em: <http://ec.europa.eu/competition/elojade/
isef/index.cfm?fuseaction=dsp_result&nace_code=98640,98670,98660,98700,986
90,98730,98720,98760,98750&policy_area_id=1>. Acesso em: 24 abr. 2017. 
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Os atos de n.os 39.850 e 40.009 constituem memorandos que marca-
ram o início de uma investigação por parte da Comissão, no que tange à 
formação de cartel entre determinados agentes. Em ambos os casos ainda 
não há decisão ou parecer do órgão. Há apenas fortes indícios que levaram 
a Comissão a acreditar que pode ter havido a violação dos arts. 101 e 102 
do Tratado de Funcionamento da União Europeia e, nesse sentido, à deci-
são de instaurar investigação.

Os demais casos, as cartas de isenção e os comunicados de imprensa 
não se mostraram relevantes para o presente artigo e, por isso, não serão 
aqui abordados.

6. decIsões do supremo trIbunal federal (stf) e do 
superIor trIbunal de justIça (stj)

Sabido que, no Brasil, o Poder Judiciário pode, em alguma medida, exercer 
um controle externo das decisões prolatadas em âmbito administrativo – 
dadas certas limitações. Assim sendo, torna-se crucial observar algumas 
decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) pertinentes à pesquisa.

Para tal, foram procurados acórdãos e decisões monocráticas que tra-
tassem de questões regulatória ou concorrencialmente relevantes. Os ter-
mos chave selecionados foram os mesmos utilizados anteriormente, sendo 
eles: “setor portuário”, “concorrência intraportos”, “infraestrutura portuá-
ria”, “terminal portuário” e “portos públicos”.

No RE 850.767/DF, decidido recentemente de forma monocrática 
pelo ministro Roberto Barroso, a recorrente visa fundamentar seu pleito 
com base art. 102, III, a, da Constituição Federal de 1988. Ela sustenta que 
houve violação aos art. 5.º, XXXV e LIV; e 93, IX; 170, V e VIII, todos da 
Constituição Federal de 1988, nos seguintes termos:

.........................................................................................................................

(i) foi violado o princípio da inafastabilidade da jurisdição 
porquanto foi interpretado a fim de impedir que o legislador 
atribua ao CADE competência originária exclusiva no que diz 
respeito à análise de temas envolvendo a defesa da concor-
rência; 

(ii) já há procedimento administrativo em curso, perante o 
CADE, no qual se discute exatamente a cobrança da tarifa 
de armazenagem pelo arrendatário, ora recorrente, do porto 
Rio Grande; 
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(iii) é constitucional a incumbência do legislador a órgão ad-
ministrativo, no caso o CADE, a competência originária para 
se pronunciar sobre a análise da questão.66

Diante disso, o citado ministro Roberto Barroso sustenta que a preten-
são recursal não deve prosperar, dado que, para discordar das conclusões 
do STJ quanto à existência de infração à ordem econômica, bem como ser 
ou não a decisão administrativa do Cade uma condição para o conheci-
mento da questão de mérito pelo Poder Judiciário, demandaria o reexame 
da legislação infraconstitucional aplicável.67 O citado ministro traz, ainda, 
os argumentos que foram explorados pelo STJ, sustentando que:

O judiciário é competente para examinar Ação Civil Pública 
objetivando à proteção da ordem econômica, independen-
temente de prévia manifestação do Conselho Administrativo 
de Defesa Econômica ou de qualquer outro órgão da Admi-
nistração Pública. A tarifa de armazenagem, in casu, caracte-
riza cobrança por serviço não prestado, com consequências 
nefastas na ordem concorrencial e no plano do princípio da 
boa-fé objetiva. O art. 12 da Lei 8.630/1993 não oferece jus-
tificativa a autorizar tarifas que possam desvirtuar a concor-
rência no setor.68

Afirma que a segunda turma do STJ entendeu que, independente-
mente da competência do Cade, pode o Poder Judiciário conhecer da 
questão até antes mesmo da manifestação do Cade, já que o art. 5.º, XXXV, 
da Constituição Federal de 1988 não permite que haja condicionantes a 
sua atuação.

Assim, finalmente, declara que cabe ao Poder Judiciário a aplicação 
da lei antitruste, considerando inabalável o sistema pátrio da jurisdição 
única.

No ARE 791.012/SP, a ministra Cármen Lúcia analisa a cobrança da ta-
rifa THC2 para remunerar prestação de serviço – que seria a movimentação 
de contêineres em áreas portuárias. Ela afirma que inexiste uma relação ju-
rídica entre o operador portuário e o terminal retroportuário alfandegário, 
dado que não houve, de fato, uma prestação de serviço em favor do recin-
to alfandegário. Assim, tem-se que a tarifa denominada THC2 seria ilícita. 
Com isso, o recurso em questão é provido e um ofício é expedido ao Cade.

66  RE/DF n.º 850.767. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/principal/prin-
cipal.asp>. Acesso em: 17 maio 2017.

67  RE/DF n.º 850.767. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/principal/princi-
pal.asp>. Acesso em: 17 maio 2017.

68  Idem. A Lei n.º 8.630/1993, como visto, já se encontra revogada.

http://www.stf.jus.br/portal/principal/principal.asp
http://www.stf.jus.br/portal/principal/principal.asp
http://www.stf.jus.br/portal/principal/principal.asp
http://www.stf.jus.br/portal/principal/principal.asp


Anuário de publicAções dA grAduAção 2017214

Passando para a análise dos julgados do STJ tem-se o REsp 1.567.855/
PR, no qual a Corte afirma que a Administração dos Portos de Paranaguá 
e Antonina (APPA) é uma autarquia,69 pessoa jurídica de direito público, 
que explora a atividade econômica em regime de exclusividade e que, mes-
mo que fosse uma empresa pública, ainda prestaria esse serviço público e 
não atividade meramente privada. Assim, nesse caso, seria irrelevante haver 
regime de concorrência no setor portuário, dado que, além da expressão 
“serviço público” ter sido utilizada abrangendo as situações nas quais há 
concorrência, o pressuposto fático firmado foi o de que há exclusividade na 
atividade desempenhada.70

Por fim, no REsp 1.014.077/SP, o relator, ministro Antonio Carlos Fer-
reira, afirmou que a tarifa cobrada por sobre-estadia de contêiner não seria 
cláusula penal, mas sim uma indenização pelo descumprimento contratual, 
com objetivo de compensar o proprietário do contêiner por eventuais pre-
juízos suportados pela devolução tardia.71

O ministro sustentou, ainda, que a cobrança da referida tarifa por 
motivo de caso fortuito ou força maior não seria admissível. Isso porque 
“caso fortuito e força maior têm como pressuposto a imprevisibilidade ou 
inevitabilidade do evento e a demora na liberação de mercadorias pelas 
autoridades portuárias é fato previsível”.72 Nesse caso, a indenização seria 
devida ainda que a demora decorresse da burocracia pública, de greve do 
setor portuário ou de seus agentes, visto que para que haja a incidência 
dessa tarifa, não importa se houve culpa ou não do devedor da obrigação.

7. análIse das decIsões do trIbunal de contas da 
unIão

O Tribunal de Contas da União é mais um órgão autônomo capaz de rea-
lizar controle sobre diversos atos administrativos. Assim, também sobre o 

69  A época do mencionado julgado, a Administração dos Portos de Paranaguá e 
Antonina (APPA) era uma autarquia, como mencionado na pesquisa. No entanto, 
no fim de 2013 e início de 2014, ela foi transformada em empresa pública estadual,  
sendo até hoje vinculada à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, que 
administra os portos D. Pedro II, em Paranaguá, e Barão de Teffé, em Antonina. Dis-
ponível em: <http://www.portosdoparana.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.
php?conteudo=340>. Acesso em: 29 ago. 2017.

70  REsp n.º 1.567.855/PR. Disponível em: <http://www.stj.jus.br/portal/site/STJ>. 
Acesso em: 17 maio 2017.

71  REsp n.º 1.014.077/SP. Disponível em: <http://www.stj.jus.br/portal/site/STJ>. 
Acesso em: 17 maio 2017.

72  Ibid.

 <http://www.portosdoparana.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=340>.
 <http://www.portosdoparana.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=340>.
http://www.stj.jus.br/portal/site/STJ
http://www.stj.jus.br/portal/site/STJ
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setor portuário, ele elabora análises profundas que servem como diretrizes 
aos agentes envolvidos nesse mercado.

No acórdão n.º 1.077/2015,73 julgado em Plenário, tratou-se do acom-
panhamento do primeiro estágio da concessão de arrendamentos de áreas 
e instalações portuárias em diversos portos organizados, já à luz da Lei n.º 
12.815/2013.

O objetivo era licitar 159 áreas e dois portos públicos a quatro grupos 
divididos e organizados pelo então poder concedente (Secretaria de Por-
tos da Presidência da República). As atividades variavam de acordo com 
o terminal arrendado.

Levando em conta a quantidade de projetos que seriam levados ao 
TCU, bem como a premissa de atuação seletiva de controle baseada em 
critérios de risco, materialidade e relevância, foi solicitada a abertura de 
um processo de levantamento objetivando criar metodologias que possi-
bilitassem que a Corte decidisse em quais projetos sua atuação seria mais 
necessária.74

Nesse caso, relevante ressaltar que, além de diversas outras questões, 
o relator demonstrou preocupação com questões relacionadas à concor-
rência inter e intraportos, especialmente o acesso de terceiros a cadeias 
verticalizadas e à regulação dos preços cobrados.75

Com isso, finalmente, passado o exame dos documentos anexados, 
por meio do acórdão 3.661/2013 (Plenário), a Corte determinou que fosse 
realizada:

Finalização dos estudos determinados previamente pelo Ple-
nário e incorporação dos estudos de concorrência inter e in-
traportos na modelagem dos terminais, em observância ao 
art. 7.º, inciso III, da Lei 8.987/1995, ao art. 3.º, caput e inciso V, 
da Lei 12.815/2013, com vistas à promoção da modicidade ta-
rifária, em respeito ao art. 6.º, caput e § 1.º, da Lei 8.987/1995, 
e ao art. 3.º, inciso II, da Lei 12.815/2013.76

Seguindo adiante, no acórdão 1.816/201477 – no qual objetivou-se fis-
calizar a qualidade das obras de ampliação do Porto de Vila do Conde/PA 
– o Plenário constatou a ausência de cláusula que ditasse critérios de acei-

73  Acórdão n.º 1.077/2015. Disponível em: <https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJuris-
prudencia/#/pesquisa/jurisprudencia-selecionada>. Acesso em: 22 maio 2017.

74  Ibid.

75  Ibid.

76  Ibid. 

77  Acórdão n.º 1.816/2014. Disponível em: <https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJuris-
prudencia/#/pesquisa/jurisprudencia-selecionada>. Acesso em: 22 maio 2017.
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tabilidade de preços unitário e global máximos no edital da Concorrência 
Pública CDP 11/2008. Isso estaria em contrariedade com art. 40, inciso X 
cumulado com o art. 43, inciso IV, ambos da Lei n.º 8.666/1993.

Segundo a legislação que regula a matéria, o ato convocatório deve 
tratar de parâmetros para permitir uma análise objetiva do excesso ou im-
possibilidade fática dos preços. Segundo a Corte:

Esses critérios, além de evitarem contratações antieconômi-
cas, visam garantir a adequação do preço global final aos 
valores praticados no mercado e evitam a aceitação de pla-
nilhas de preços com custos unitários distorcidos, o que, caso 
ocorra, pode beneficiar indevidamente a empresa vencedora 
em futuros aditivos, permitindo os chamados “jogos de pla-
nilha”, por meio do qual, via termos aditivos, suprimam itens 
com desconto relevante para, posteriormente, aumentarem 
as quantidades dos itens com preços altos.

Além disso, orçamentos que apresentam preços unitários su-
periores aos de mercado nos serviços a serem executados 
inicialmente, compensados por reduções significativas nos 
preços dos serviços a executar no final do contrato, de forma 
a manter o valor global do contrato dentro dos valores de 
mercado, propicia ao contratado auferir ganhos financeiros 
às custas da Administração, ou até mesmo paralisar a obra 
após ter executado os serviços que lhe beneficiam, sob a ale-
gação de que os serviços restantes encontram-se em dese-
quilíbrio econômico-financeiro.78

Devido aos motivos expostos, bem como à jurisprudência da Corte, 
foi reiterado que o estabelecimento, nos editais, de critérios de aceitabi-
lidade de preços unitários e globais com a fixação de preços máximos é 
indispensável em todas as contratações de obras, inclusive em empreitada 
por preço global.

Por fim, no acórdão n.º 1.877/2016,79 o Plenário atuou com embargos 
de declaração opostos por André Alves, com o objetivo de “denunciar su-
postas contradições e omissões no acórdão 1.439/2016 que, ao apreciar 
falhas na atuação da ANTAQ, considerou-a procedente, extinguiu o sigilo 
dos autos e determinou à ANTAQ” que:

Esclareça ocorrências relativas à (i) tarifas praticadas no ar-
rendamento portuário Libra Terminal Rio S.A. (Libra) sem 

78  Ibid. 

79  Acórdão n.º 1.877/2016. Disponível em: <https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJuris-
prudencia/#/pesquisa/jurisprudencia-selecionada>. Acesso em: 22 maio 2017.
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homologação pela Antaq; (ii) cobrança da tarifa Terminal 
Handling Charge (THC) sem comprovação de seu caráter de 
ressarcimento; e (iii) omissão na fiscalização e na regulação 
dos armadores estrangeiros.80

O embargante apresentou, ainda, questionamentos que, segundo suas 
palavras, “precisavam ser enfrentados, pois são de extrema relevância para 
o país, sociedade e usuários”, sendo eles:

(i) a cobrança do THC nos TUPs (terminais de uso privado) 
e; (ii) a possibilidade de dano ao erário, pelo fato de os ar-
madores estrangeiros não mostrarem aos usuários as notas 
fiscais dos terminais e não emitirem suas próprias notas, ten-
do em vista que o conhecimento de transporte internacional, 
utilizado para cobrar o THC, não tem natureza de documento 
fiscal.81

Por fim, o embargante requereu que o acórdão fosse modificado, de 
forma a observar os seguintes tópicos:

a) informar se existe tratamento anti-isonômico entre arma-
dores nacionais e estrangeiros, tendo em vista que a ANTAQ 
busca, por meio da RESOLUÇÃO NORMATIVA N.º 01-ANTAQ, 
de 13 fevereiro de 2015, atingir apenas as empresas brasilei-
ras de navegação;

b) informar se, diante do tratamento anti-isonômico que privi-
legia os estrangeiros, considera que este fato viola a defesa da 
concorrência e se entende que a ANTAQ deva criar normativo 
específico que trate de defesa da concorrência – Regulamento 
de Defesa da Concorrência, identificando critérios e criando 
metodologia que identifique infrações da ordem econômica 
no setor portuário e marítimo – Lei do CADE, tal como reco-
mendado pelo CADE e SEAE (doec 07) em 2009, caso enten-
da, imprimir efeito modificativo aos embargos declaratórios, 
para determinar que a ANTAQ elabore o citado normativo.82

Como resposta, o TCU decidiu conhecer dos embargos e rejeitá-los. 
Determinou, ainda, à Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária, 
Hídrica e Ferroviária (SeinfraHidroFerrovia) que analisasse peças constan-
tes nos autos, bem como informações que deveriam ser apresentadas à 
Corte por parte da ANTAQ.

80  Ibid.

81  Ibid.

82  Acórdão n.º 1.877/2016. Disponível em: <https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJuris-
prudencia/#/pesquisa/jurisprudencia-selecionada>. Acesso em: 22 maio 2017.
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8. consIderações fInaIs

Como elucidado, o transporte marítimo é um dos modais mais cruciais da 
indústria nacional por diversos motivos – sendo eles a geração de empre-
gos, o fortalecimento do setor de logística e o aumento na movimentação 
de cargas – estando responsável por 95% do fluxo de comércio exterior do 
país. Entretanto, devido a obstáculos, esse setor vem enfrentando dificul-
dades que fazem com que seu funcionamento fique muito aquém daquele 
esperado. Por isso, é de extrema importância compreender o desenvolvi-
mento e mudanças desse domínio, bem como a natureza dessas dificulda-
des para que possam ser superadas.

Dessa forma, a presente pesquisa pretendeu realizar uma análise do 
referido setor, focando em questões concorrenciais à luz da mudança de 
marco regulatório sucedida com a entrada em vigor da Lei n.º 12.815/2013.

Para tal, foram tecidas considerações sobre o marco regulatório bra-
sileiro, que se iniciou pela disciplina dos portos na Constituição Federal 
de 1988, passou pela já revogada Lei de Modernização dos Portos (Lei n.º 
8.630/93), pela nova Lei dos Portos (Lei n.º 12.815/2013) e pelo nascimento 
da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ).

Posteriormente foram elucidadas quais as falhas de mercado e preo-
cupações concorrenciais no setor em questão, bem como a possibilidade 
de aplicação da teoria das essential facilities à situação. Ainda nesse tópico, 
foram debatidos pontos concernentes a mercados relevantes, cadeia logís-
tica de transportes e movimentação de mercadorias.

Finalmente, foram estudadas as decisões do Cade relativas ao setor, 
bem como da Comunidade Europeia, do Superior Tribunal de Justiça, do 
Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Contas da União. A partir disso 
é possível tecer algumas breves considerações relevantes pontuadas du-
rante a pesquisa.

Em primeiro lugar, ao estudar a jurisprudência do Cade, observa-se 
– como mencionado – que apesar da vasta regulação existente e imposta 
pela ANTAQ ao setor portuário, ainda há espaço para sua atuação e rea-
lização de enforcement das normas na esfera concorrencial. Além disso, 
percebe-se uma tendência punitiva do órgão em questão em relação a 
condutas anticompetitivas.

Em relação às decisões da Comissão Europeia, pode-se afirmar – da 
mesma maneira – que há espaço para sua atuação, dado que, apesar de 
haver um número pequeno de casos com conteúdo decisório relevantes à 
pesquisa, os dois casos encontrados na pesquisa e já concluídos levaram a 
condenações da Comissão.
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Quanto ao Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, 
tem-se que, apesar de afirmarem sua competência para rever decisões do 
Cade, poucas vezes o fazem, de forma a manter o que foi concluído pelo 
mencionado Conselho. Dessa forma, pode-se observar que, nos dois re-
feridos tribunais, há poucas decisões relativas ao setor que questionam 
decisões já proferidas pelo Cade, mesmo que sua atuação independa de 
atuação prévia do órgão administrativo.

Por fim, vê-se que o Tribunal de Contas da União, ao realizar análises 
concorrencialmente relevantes para o setor, considera questões relacio-
nadas à concorrência inter e intraportos, ao acesso de terceiros a cadeias 
verticalizadas e à regulação dos preços cobrados. Isso se explica por seu 
momento prévio de atuação, voltado à fiscalização da modelagem das li-
citações.
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1. Introdução

No ano de 2015, os alunos Beatriz Valim, Clarissa Leão, Gabriel Mariano, 
José Luiz Nunes e Larissa Campos, junto do professor Ivar Hartmann e do 
pesquisador Guilherme Almeida, elaboraram um projeto de pesquisa na 
Escola de Direito da Fundação Getulio Vargas, cujo tema foi o televisio-
namento das sessões plenárias do Supremo Tribunal Federal (STF).1 Esse 
projeto foi constituído a partir de uma pesquisa quantitativa que questio-
nou a premissa de que o televisionamento e outras formas de publicidade 
alteram o comportamento dos julgadores. 

Os autores afirmam que a premissa questionada foi retirada do de-
bate teórico existente a respeito da transmissão de sessões deliberativas. 
Contudo, ao se analisar a bibliografia utilizada, nota-se um grande volume 
de autores estrangeiros cujos textos tratam de diversos tipos de transmis-
são e publicidade. Como a análise quantitativa realizada se restringe ao 
tipo de televisionamento propagado pela TV Justiça no Brasil, entende-se 
que o debate teórico de onde se retirou tal premissa possa estar contami-
nado com influências estrangeiras indesejáveis.

Entre a bibliografia selecionada há, por exemplo, os textos de Supreme 
Court Oral Argument Video, de Edward L. Carter, e A failure to Communicate,  

1  A íntegra desse projeto de pesquisa pode ser encontrada em: Revista de Estudos 
Empíricos em Direito, 38, Brazilian Journal of Empirical Legal Studies, v. 4, n. 3, out. 
2017, p. 38-56. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.19092/reed.v4i3.186>. Acesso em: 
29 jul. 2017.
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de Erwin Chemerinsky, que expõem opiniões acerca de uma possível trans-
missão futura das sessões judiciais americanas. Ou seja, há a exposição de 
argumentos a favor e contra um tipo de televisionamento que, além de não 
existir, não seria – necessariamente – igual ao realizado atualmente pela TV 
Justiça. 

No Brasil, a transmissão é feita sem qualquer corte e com a divulgação 
de toda a sessão, desde a leitura do relatório, passando pelos debates, até 
a exposição do voto de cada um dos ministros. Esse tipo de televisiona-
mento não é a única opção possível. Poder-se-ia, por exemplo, televisionar 
apenas os votos ou gravar, editar e divulgar posteriormente os “melhores 
momentos”. Portanto, como há diversas possibilidades de transmissão, é 
questionável o uso de uma doutrina estrangeira como base para se chegar 
a uma premissa a ser comparada com os resultados quantitativos obtidos 
na análise feita com o STF. 

A referida pesquisa fez uma análise empírica que se utilizou da téc-
nica quantitativa e os dados foram obtidos na base de dados do projeto 
Supremo em Números do Centro de Justiça e Sociedade (CJUS), da Escola 
de Direito da Fundação Getulio Vargas (FGV) do Rio de Janeiro. Essa base 
possui linguagem SQL e permite o manuseio de uma grande quantidade 
de informações em seu dataset. Atualmente, essa coleção de dados conta 
com todos os processos que chegaram ao Supremo Tribunal Federal, de 
1988 até 2013, além de dados do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal 
de Justiça do Rio Grande do Sul e do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

A conclusão foi de que o efeito gerado pela TV Justiça é considera-
velmente maior do que os impactos observados nas decisões proferidas 
pelos outros órgãos e/ou no período antes de 2002. A partir disso, pode-
-se reconhecer que, embora vários fatores impactem de formas distintas o 
comportamento dos juízes, há um efeito significativo atribuído exclusiva-
mente ao televisionamento das sessões plenárias. E ainda é válido desta-
car que se observou maior influência da TV Justiça na extensão do debate 
entre os ministros do que no tamanho do voto proferido por estes.

Considerando então que a afirmativa final do trabalho é que a premis-
sa retirada do debate teórico – televisionamento e publicidade influenciam 
o comportamento dos julgadores – foi sustentada pelo estudo empírico 
por eles realizado, teme-se que a premissa tenha sido modificada caso 
tivesse sido retirada a influência da doutrina estrangeira. A hipótese, por-
tanto, é a de que, ao se isolar os argumentos suscitados pelos nacionais, 
o entendimento central passasse a ser que o comportamento dos juízes 
não é alterado devido à transmissão da TV Justiça. Na busca de sanar esse 
possível equívoco, explora-se nesse projeto de iniciação científica exclusi-
vamente o que se fala sobre o televisionamento realizado no Brasil.
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Em primeiro lugar, no Brasil, o televisionamento é obtido por meio 
do canal de televisão TV Justiça que, desde 2002, transmite ao vivo os 
julgamentos do plenário do STF e que, ultimamente, tem canal também no 
YouTube. O objetivo principal da TV Justiça, de acordo com seu endereço 
virtual,2 é aproximar os cidadãos comuns do dia a dia do Poder Judiciário e 
fazer com que as pessoas tenham maior conhecimento sobre seus direitos 
e deveres. Por isso, esse canal de televisão possui diversos temas relacio-
nados à justiça com uma linguagem direta, informal, confiável e didática. 

Além da transmissão ao vivo das sessões, a TV Justiça possui pro-
gramas como o Direito sem fronteiras, que explora o assunto do direito 
internacional com seus tratados e relações entre os países. Há o Saber 
Direito Aula, em que o objetivo é que o telespectador aprimore seus co-
nhecimentos sobre algum ramo específico do direito. E existem também 
programas focados na magistratura, Ministério Público e outras institui-
ções relacionadas às profissões do direito: TV TST (Justiça do Trabalho), 
Via Legal (Justiça Federal), Sergipe Justiça (Justiça Estadual) e a TV Cida-
dania (advogados).

Contudo, a grande discussão é sobre a transmissão das sessões ple-
nárias e, para tanto, serão resumidos artigos de brasileiros que tratem do 
assunto e explorados os argumentos de autoridade dos ministros do STF 
através da coleção “História Oral”. Sobre os artigos, o presente trabalho 
seleciona aqueles já utilizados na pesquisa anterior, mas que, devido à di-
visão dos trabalhos dentro do grupo, foram lidos por outros integrantes, 
quais sejam: (i) “Courts on Screen: E-Government and the Increase of Ju-
dicial Transparency”, de Fragale Filho; (ii) “Deciding Without Deliberating”, 
de Virgílio Afonso da Silva; (iii) “O Supremo Tribunal Federal antes e depois 
da TV Justiça: Rumo à sociedade aberta de telespectadores?”, de Felipe 
de Melo Fonte. Além dos três, foi incluído também (iv) “TV Justiça e a exi-
bição dos julgamentos do Supremo”, de Vladimir Passos. 

O Poder Judiciário, como um todo, preza pela sua independência fun-
cional que se apoia em princípios constitucionais, como a separação dos 
poderes e autonomia administrativa e financeira. Assim, entende-se pouco 
provável que os ministros afirmem que toda essa independência garantida 
pela Constituição Federal de 1988 seja colocada em dúvida apenas pelo 
fato de as sessões serem transmitidas para a população.

Inclusive, antes mesmo da existência de um programa de televisão, as 
decisões já eram públicas, ou seja, todo cidadão brasileiro já tinha acesso 
aos votos e debates que ocorriam no plenário do STF. A única mudança é a 
existência de um canal que transmite ao vivo essas mesmas decisões. Além 
disso, quando os jornais questionam os juízes a respeito do “poder” de 

2  TV Justiça. Disponível em: <http://www.tvjustica.jus.br/index/conheca>. Acesso 
em: 29 jul. 2017.
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influência que a mídia tem sobre suas decisões, a resposta que se costuma 
ouvir é não. A título de exemplo, tem-se a entrevista do ministro Ricardo 
Lewandowski à Folha de S.Paulo sobre o julgamento da ação penal 470, 
conhecida como “mensalão”. Quando é perguntado ao ministro: “O senhor 
acha que os ministros se curvaram à pressão da imprensa?”. A resposta é 
curta e direta: “Não, os ministros são absolutamente independentes”.3 Este 
tipo de posicionamento não está presente apenas no Supremo. O juiz Sér-
gio Moro, quando questionado sobre sua decisão no caso do ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva, respondeu que sua sentença se baseou “nas leis e 
nas provas, independentemente de qualquer posicionamento da imprensa 
a respeito do caso”.4

Para se explorar os argumentos dos ministros do STF, se utilizará a 
coleção “História Oral”, elaborada pelos cursos de Direito da Fundação 
Getulio Vargas do Rio de Janeiro e de São Paulo, junto com a Escola de 
Ciências Sociais/CPDOC (Centro de Pesquisa e Documentação de História 
Contemporânea do Brasil). Esses livros reconstruíram e reinterpretaram a 
história do Supremo Tribunal Federal através das palavras dos magistrados 
que compõem ou compuseram esse tribunal. Foram feitas entrevistas com 
os ministros em que se privilegiou alguns momentos, como a trajetória 
prévia, o ingresso e o cotidiano na Corte.

Dessa forma se construiu uma biografia coletiva do STF, cujo ponto de 
maior interesse é a conexão entre a trajetória dos ministros e a Corte. Não 
há, portanto, uma biografia de cada um dos entrevistados, mas uma única 
história sendo contada pelos responsáveis por sua existência. 

Os ministros tinham a liberdade de falar o que quisessem na entre-
vista, mas, para ajudar na conexão das histórias, algumas perguntas fo-
ram feitas a todos com, por exemplo: “Qual o impacto da instituição da 
transmissão televisiva das sessões?” Importante ressaltar que nem todos 
os ministros tiveram suas sessões televisionadas, mas mesmo assim foram 
consultados sobre sua opinião a respeito do tema. Para o presente traba-
lho foram selecionados argumentos favoráveis e contrários ao televisiona-
mento realizado pela TV Justiça apresentados nos 15 volumes publicados 
da coleção “História Oral”.

3  Entrevista disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc3108200705.
htm>. Acesso em: 16 ago. 2017. 

4  Disponível em: <https://www.pragmatismopolitico.com.br/2017/07/sergio-moro-
-influenciou-midia-lula-vazamentos.html>. Acesso em: 16 ago. 2017.
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2. doutrIna brasIleIra

2.1. fragale fIlHo

Fragale Filho no texto “Courts on Screen: E-Government and the Increase 
of Judicial Transparency” defende a TV Justiça como um meio de garantir 
a transparência e como um resultado do aumento da demanda por accou-
ntability.5 O próprio autor ressalta que o conceito de transparência não é 
único e que pode ser alcançado de formas diferentes. Há a menção, inclu-
sive, de autores que veem como transparência a possibilidade de a popu-
lação simplesmente acessar todos os documentos referentes ao caso em 
análise – sem a necessidade de que haja sequer uma câmara para registrar 
o momento.6 Ou seja, não seria apenas através do televisionamento que se 
obteria a conquista da transparência.

Fragale afirma que a transparência é uma meta de grande valor, espe-
cialmente para o brasileiro, devido à necessidade de credibilidade, já que a 
visão que muitas pessoas têm do Poder Judiciário é de que ele é ineficiente, 
lento e incapaz de rapidamente responder os problemas suscitados. Além 
disso, há a questão da corrupção que, às vezes, está associada a alguns 
juízes.7

Logo no início do texto, Fragale apresenta os dois lados do debate: al-
guns afirmando que as câmeras perturbam o cenário do Poder Judiciário, 
outros como uma possibilidade de aumentar a transparência judicial e con-
tribuir com um aumento da accountability quanto ao trabalho judicial.8 São 
então apresentados autores que sustentam argumentos que se opõem. 

De acordo com Eskine (2006),9 por exemplo, o debate sobre a le-
galidade a respeito da transmissão da deliberação dos ministros estaria 

5  “In fact, after reviewing the correspondent literature, it is here proposed a close 
look at TV Justiça – the oficial Brazilian court TV – assuming that an examination 
of its trajectory may be of great help to understand the renewal of the debate over 
e-governance and its impact on judicial transparency” (FRAGALE FILHO, Roberto. 
Courts on Screen: E-Government and the Increase. E-Governance and Civic Enga-
gement: Factors and Determinants of E-Democracy: Factors and Determinants of 
E-Democracy, p. 4, 2011).

6  O autor trata desses diferentes conceitos de transparência nas páginas 5 e 6. 

7  FRAGALE FILHO, Roberto. Courts on Screen: E-Government and the Increase. 
E-Governance and Civic Engagement: Factors and Determinants of E-Democracy: 
Factors and Determinants of E-Democracy, p. 11, 2011.

8  Ibid, nota 6, p. 4.

9  Ibid.
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centrado no conflito entre dois princípios fundamentais: (i) o direito a um 
júri imparcial e; (ii) a liberdade de imprensa. Ou seja, para ele, o televisiona-
mento interfere, em algum grau, na decisão final de julgamento. Mas essa 
seria uma interferência que poderia ser defendida dependendo de qual fim 
se está buscando. 

Martinez (2009)10 apresenta com mais clareza quais seriam os argu-
mentos de cada um desses princípios fundamentais. De acordo com ele, 
o Poder Judiciário argumenta que a exposição à mídia é corrosiva para os 
procedimentos processuais porque a presença de uma câmara pode inti-
midar uma testemunha e os advogados podem se usufruir da existência de 
uma câmara. Martinez também traz o argumento da mídia, que se defende 
afirmando que a sua divulgação tem um papel essencial na democracia, 
traz transparência ao processo judicial e aumenta a credibilidade do tribu-
nal ao retirar o mistério do processo judicial. 

Contudo, Mason (2011)11 apresenta a existência de estudos feitos pelas 
cortes que demonstram que as câmaras não possuem nenhum impacto 
negativo nos processos e que a TV pode, simultaneamente, ter o papel de 
vigilante e de educador. Mas faz a ressalva de que a transmissão do con-
teúdo filmado possui seus efeitos negativos – estimular o sensacionalismo, 
prejudicar o processo e promover o desrespeito ao decoro do processo 
judicial.

Voltando ao caso específico da TV Justiça, Fragale destaca que um 
dos objetivos de sua criação foi aproximar o público em geral, leigo, do di-
reito.12 Contudo, essa seria uma meta que, de acordo com Giovana Cunha, 
não teria sido atingida, já que ela afirma que a maioria dos telespectadores 
do TV Justiça são pessoas de classes alta e/ou média e cuja profissão está 
relacionada, de alguma forma, ao trabalho jurídico.13

Fragale reconhece que muita visibilidade expõe diferenças e con-
frontos entre os ministros, diminuindo a respeitabilidade de suas decisões. 
Usa-se como exemplo o caso entre Gilmar Mendes e Joaquim Barbosa, em 
que os vídeos com eles discutindo durante sessões no STF já eram vistos 
no YouTube antes mesmo de existir um contrato formal entre a Corte e 

10  FRAGALE FILHO, Roberto. Courts on Screen: E-Government and the Increase. 
E-Governance and Civic Engagement: Factors and Determinants of E-Democracy: 
Factors and Determinants of E-Democracy, p. 11, 2011, nota 6, p. 4.

11   Ibid., nota 6, p. 5.

12  “Coordinated by the Supremo Tribunal Federal (Brazilian Supreme Court, herein, 
the Court), it’s an non-profit public television channel, whose objective is to increase 
general knowledge about the operating mechanisms of Brazilian courts” (FRAGALE 
FILHO, Roberto. Courts on Screen: E-Government and the Increase. E-Governance 
and Civic Engagement: Factors and Determinants of E-Democracy: Factors and De-
terminants of E-Democracy, p. 7, 2011).

13  Ibid., nota 6, p. 7.
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Google.14 Naquela ocasião, os ex-ministros Carlos Velloso e Maurício Cor-
rêa afirmaram que esse tipo de “cena” poderia ser evitada com a interrup-
ção da transmissão ao vivo. Eles defendiam a ideia de as sessões serem 
gravadas e editadas para evitar que o público em geral testemunhasse 
essas discussões.15 Fragale também afirma que o ministro Gilmar Mendes e 
os ex-ministros Joaquim Barbosa e Célio Borja concordam que a TV Justi-
ça é a grande vilã porque amplifica e mostra outra dimensão do dissenso 
encontrado nas deliberações do STF.16

Como bem apontado pelo autor, é como se a transmissão ao vivo ti-
vesse relevado a existência de uma dissidência e heterogeneidade em um 
ambiente que se pensava ser homogêneo. Contudo, embora o ministro e 
os ex-ministros se posicionem contra esse tipo de transmissão, Fragale crê 
que os atuais ministros sejam a favor porque, mesmo com as críticas, nada 
foi alterado.17 

Critica-se também a falta de “tradução” da linguagem jurídica fala-
da nos tribunais. De acordo com Fragale, essa tradução seria papel dos 
jornalistas, mas estes acabam usando o argumento de autoridade nessa 
tradução. Eles escolhem outros profissionais do direito para falarem sobre 
aquele assunto. Dessa forma, a tradução passa a não ser dos fatos jurídicos 
em questão, mas das opiniões dessa terceira pessoa que foi chamada.18 

Fragale faz três conclusões a respeito da transmissão ao vivo. Em pri-
meiro lugar houve um aumento das críticas feitas às decisões judiciais. Isso 
ocorre porque todo o mundo tem alguma coisa a dizer sobre a decisão do 
juiz, sobre o seu comportamento ou sobre a qualidade do procedimento 
adotado. Não são mais apenas os votos que importam, mas todo o proces-
so judicial é examinado por políticos e leigos no assunto.19 

A segunda conclusão é que comprometeu a colegialidade como um 
processo de tomada de decisão porque esses eram ambientes que deve-
riam conter opiniões divergentes sendo trocadas, com posicionamentos 
diferentes, mas que enriqueceriam o debate. Contudo, atualmente, acabou 
se tornando um ambiente em que, ao final, o que importa é apenas a pre-
valência da maioria contra a minoria. Os ministros não costumam mudar 

14  Ibid., nota 6, p. 9.

15  Ibid.

16  FRAGALE FILHO, Roberto. Courts on Screen: E-Government and the Increase. 
E-Governance and Civic Engagement: Factors and Determinants of E-Democracy: 
Factors and Determinants of E-Democracy, p. 11, 2011, nota 6, p. 9.

17  Ibid., nota 6, p. 10.

18  Ibid., nota 6, p. 11.

19  Ibid., nota 6, p. 13.
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seus votos. Uma vez contados, nada muda! Não se trata de uma decisão 
colegiada, mas de adicionar votos a um dos lados em debate.20

A última conclusão é que a transmissão ao vivo expôs os membros 
do tribunal a uma reputação que não é mais baseada unicamente nas suas 
decisões (jurisprudência) ou doutrina. O televisionamento faz com que a 
visão das pessoas sobre os ministros seja influenciada pela impressão que 
elas têm deles na televisão.21

2.2. VIrgílIo afonso da sIlVa

Virgílio Afonso da Silva, com o texto “Deciding without Deliberating”, 
defende que regras e práticas internas de um tribunal podem afetar for-
temente sua legitimidade quando impedem a deliberação.22 Seu posicio-
namento é que a deliberação interna envolve dar e ouvir argumentos de 
outros ministros dentro do tribunal e apenas esse tipo de deliberação pode 
trazer a legitimidade que o tribunal precisa quanto a este requisito.23

O outro tipo de deliberação existente é a externa, mas esta ocorre em 
ambientes como no Poder Legislativo, em que o principal objetivo dos par-
lamentares é vencer e por isso saber argumentar não é o meio de conven-
cer a outra parte.24 No STF, o objetivo da deliberação é outro: é convencer 
de que o argumento está certo para que se chegue a um consenso.

Contudo, alguns fatores atrapalham a deliberação existente no STF,  
o que acaba afetando a legitimidade deste tribunal. Um desses fatores é o 
fato de os outros juízes (não sendo o relator) apenas receberem o resumo 
do caso antes da sessão plenária. Desse modo, eles não conseguem se 
preparar da melhor forma possível. O ideal que eles recebam pelo menos 
a opinião do relator, devido ao acesso a todas as informações do caso em 
análise.25 

Outro problema é que a sessão plenária pode ser resumida em uma ses-
são em que os onze ministros leem seus votos já prontos. Não há, de fato, uma 
deliberação. Os ministros não trocam argumentos, nem discutem posições.  

20  Ibid.

21  FRAGALE FILHO, Roberto. Courts on Screen: E-Government and the Increase. 
E-Governance and Civic Engagement: Factors and Determinants of E-Democracy: 
Factors and Determinants of E-Democracy, p. 11, 2011, nota 6, p. 13.

22  DA SILVA, Virgílio Afonso. Deciding without deliberating. International Journal 
of Constitutional Law, v. 11, n. 3, p. 3, 2013.

23  Ibid., nota 21, p. 4.

24  Ibid., nota 21, p. 8.

25  Ibid., nota 21, p. 13-14.
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Os ministros brasileiros tentam convencer seus colegas da Corte da mes-
ma forma que os advogados. Ou seja, eles não apresentam argumentos 
que possam ir contra o que eles defendem. Eles não procuram, simples-
mente, agregar mais informações ao debate/deliberação. Dessa forma, não 
se pode chamar de deliberação um espaço onde os componentes apenas 
apresentam os argumentos que sustentam as suas teses.26

Depois de apresentar várias críticas ao processo deliberativo existente 
no STF, Virgílio se volta contra a TV Justiça por diversos motivos. Primeiro, 
porque ela diminuiria a probabilidade de os ministros ouvirem e aceitarem 
argumentos contra sua tese inicial e mudarem de opinião porque mudar de 
opinião depois do voto seria demonstrar que “errou” para todos que assis-
tem à TV Justiça. Para ele, criou-se um mito de transparência que precisa 
ser desconstruído.27

Virgílio também afirma que a transmissão diminui o número de argu-
mentos apresentados pelos ministros para sustentarem suas teses porque 
eles somente apresentariam os argumentos “fortes” que terão como sus-
tentar até o final. Ou seja, perdem-se aqueles argumentos mais fracos, mas 
também importantes quando se trata de uma deliberação. Em outras pa-
lavras, os ministros nunca “testariam”28 um argumento mais fraco porque a 
legitimidade deles está ligada à presunção de que eles sabem mais do que 
as outras pessoas e porque eles se preocupam com a imagem que terão 
diante da opinião pública.29 

2.3. felIpe de melo fonte

Felipe de Melo Fonte em seu artigo no Conjur “O Supremo Tribunal Federal 
antes e depois da TV Justiça: rumo à sociedade aberta de telespectado-
res?” propõe a realização de uma análise quantitativa com as ações diretas 
de constitucionalidade decididas pelo STF. Devido à enorme quantidade 
de argumentos favoráveis e contra a transmissão das sessões pela TV Jus-
tiça, o autor afirma que “a opção definitiva somente pode ser tomada com 
referência aos impactos empíricos verificados nas relações entre a Corte e 
as decisões por ela adotadas”.30

26  Ibid., nota 21, p. 14-15.

27  DA SILVA, Virgílio Afonso. Deciding without deliberating. International Journal 
of Constitutional Law, v. 11, n. 3, p. 3, 2013, nota 21, p. 25.

28  Virgílio faz referência ao “teste” como um procedimento de trial or error ou 
learning by doing.

29  DA SILVA, Virgílio Afonso. Deciding without deliberating. International Journal 
of Constitutional Law, v. 11, n. 3, p. 3, 2013, nota 21, p. 26.

30  FONTE, Felipe de Melo. O Supremo Tribunal Federal antes e depois da TV Justiça:  
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Dentro desse debate sobre os efeitos do televisionamento, Felipe 
Fonte destaca os argumentos suscitados por dois juristas internacionais. 
Antonin Scalia,31 ex-juiz da Suprema Corte Norte-Americana, que teria sido 
a favor da radiodifusão dos julgamentos, mas depois que entrou para a 
Suprema Corte passou a defender o oposto, por dois motivos principais: 
como a população somente se interessaria em saber sobre casos de maior 
repercussão – e esses são a minoria – a publicidade dos julgamentos só 
auxiliaria na desinformação da sociedade e na distorção da visão que esta 
tem dos seus juízes. Além disso, para Scalia, é necessário um distancia-
mento entre as instituições e a vontade do povo para que permaneça o 
respeito. 

O outro jurista mencionado é Lord Neuberger of Abbotsbury, pre-
sidente da Suprema Corte do Reino Unido, que se posiciona a favor da 
transmissão dos trabalhos dos tribunais. Ele entende que quanto mais as 
pessoas tiverem conhecimento sobre esses trabalhos haverá ainda mais 
confiança na administração da justiça e na democracia como forma de 
governo. Ele também ressalta que o televisionamento é importante para 
ampliar o acesso do público em uma época em que poucos comparecem 
às sessões judiciais.32 

O resultado encontrado na pesquisa quantitativa realizada pelo autor 
verificou três tendências ao se comparar o período anterior com o poste-
rior à TV Justiça. Percebeu-se (i) aumento significativo do tamanho dos 
votos proferidos em ações diretas de inconstitucionalidade; (ii) redução 
no número de acórdãos em ações diretas publicados; e (iii) aumento do 
número de decisões proferidas em todos os processos. 

Esses resultados atendem ao entendimento do autor de que o voto 
dos ministros ganhou o novo papel de convencer o público em geral e de 
replicar a mídia quando há necessidade. Sobre o convencimento, Felipe 
percebeu existir certo poder político dos atuais ministros e que isso se 
reflete em seus votos, uma vez que “estão cada vez formatados à compre-
ensão do grande público”.33 E quanto à replicar a mídia, isso seria um de-
ver de corrigir os equívocos cometidos pelas publicações midiáticas com 
informações inexatas.34.

Rumo à sociedade aberta de telespectadores? Conjur. 2013, p. 3. Disponível em: 
<http://s.conjur.com.br/dl/pesquisa-decisoes-colegiadas-stf.pdf>. Acesso em: 6 ago. 
2017. 

31   Ibid., nota 29, p. 1-2.

32  FONTE, Felipe de Melo. O Supremo Tribunal Federal antes e depois da TV Jus-
tiça: Rumo à sociedade aberta de telespectadores? Conjur. 2013, p. 3. Disponível em: 
<http://s.conjur.com.br/dl/pesquisa-decisoes-colegiadas-stf.pdf>. Acesso em: 6 ago. 
2017, nota 29, p. 2.

33  Ibid.,, nota 29, p. 12.

34  Ibid.
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2.4. VladImIr passos

Vladimir Passos acredita que a TV Justiça contribui de diversas formas 
para a sociedade brasileira. Contudo, não se mostra satisfeito com a trans-
missão ao vivo dos julgamentos no STF. 

Antes de apresentar seus argumentos para a insatisfação, o autor afir-
ma que o julgamento brasileiro já é público, independentemente da sua 
transmissão, porque é livre o acesso a uma sessão do STF em Brasília. E 
esse diferencial já garantiria a transparência desejada sem os malefícios 
advindos da transmissão ao vivo. 

O primeiro argumento levantado é que a transmissão aumentou o ta-
manho dos votos sem a existência de aumento da complexidade. Os mi-
nistros não se utilizariam de um simples “sigo o voto do relator” quando 
concordassem e ao discordarem haveria um agravamento da divergência. 
A sustentação da discordância seria feita com mais ênfase, o que aumenta 
o risco de existir um enfrentamento entre os ministros. Esse enfrentamento 
pode passar uma imagem negativa para a sociedade (imagem de descon-
trole emocional), afetando a imagem que as pessoas têm do STF e isso 
pode causar perda da confiança no instituto.

Outro argumento sustentado é que a exposição pública pode levar a 
um adiantamento de posição do ministro sobre o conflito (adiantamento 
vedado ao juiz brasileiro). Inclusive, uma vez manifestada a opinião, o mi-
nistro entende que não pode mais voltar atrás e, por isso, assume posições 
pessoais que retiram a imparcialidade do julgamento. 

3. mInIstros do stf

Alguns magistrados entendem que a TV Justiça tem a mazela de levar 
os ministros a se autoexibirem. Para Eros Grau, por exemplo, eles não se 
limitariam a apenas tomar decisões, mas também querem aparecer para 
o público.35 Nelson Jobim é mais incisivo ao afirmar que, depois da TV 
Justiça, teria ocorrido um aumento de condutas que faziam “cena” para 
chamar a atenção e possibilitar que os ministros tivessem uma biografia.36 
A transmissão seria, então, utilizada como local de divulgação por aqueles 
que ainda não fizeram “seu nome” e não são conhecidos pelo público. Jo-
bim também acusa a OAB de usar o plenário, na sessão de posse do pre-
sidente do Supremo, para atacar o governo do presidente da República, já 

35  História Oral do Supremo, v. 10, p. 72.

36  Ibid., v. 9, p. 225. 
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que esse era um momento em que havia discursos e o presidente, embora 
presente, não tinha o poder da palavra para se defender.37 

Francisco Rezek ressaltou da necessidade que os ministros teriam de 
se mostrar preparados para o debate por causa da transmissão das ses-
sões, ou seja, com medo de fazerem “feio” ao terem que improvisar, aca-
bam lendo seus votos em vez de proferi-los oralmente.38 Sydney Sanches, 
por outro lado, não acredita que a TV Justiça apresente esse malefício e 
por isso se apresenta como favorável ao televisionamento. Em suas pala-
vras: “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. E, mais ainda: o povo está conhecendo o Supremo agora”.39

Outro entendimento que se mostrou muito frequente entre os minis-
tros é que a transmissão das sessões causou um impacto no tamanho dos 
votos: estes teriam aumentado. Carlos Velloso assevera que os votos pas-
saram a ser mais extensos porque os ministros não se contentavam mais 
em apenas dizer duas ou três palavras para demonstrar sua concordância 
com o voto do relator.40 Nelson Jobim também defende que o voto de 
acordo diminui, enquanto a extensão destes teria aumentado porque os 
ministros tinham a percepção de que estavam sendo gravados e que, gra-
ças a TV Justiça, todo o mundo estaria assistindo ao seu voto.41 Barroso 
afirma que os votos ficaram maiores e se contenta em fundamentar esse 
entendimento ao afirmar que “há estatística sobre isso, há uma pesquisa 
empírica”.42 Ilmar Galvão assevera que houve um aumento dos votos por-
que cada ministro quer expor sua decisão para mostrar ao público que ele 
está ali, que estudou e entende sobre o tema discutido.43 

Sepúlveda Pertence já não parece ter a mesma certeza compartilha-
da pelos seus colegas. Ele se reserva a dizer que acha que em casos de 
maior atenção popular, os votos, possam ter ficado maiores. Depois tam-
bém afirma que a sensação de estar falando a um público indetermina-
do pode gerar votos mais longos e eruditos.44 Contudo, não apresenta o  

37  Ibid., v. 9, p. 263.

38  Ibid., v. 15, p. 93.

39  História Oral do Supremo, v. 5, p. 137.

40  “Os votos passaram a ser mais extensos. Eu lembro que era comum, quando 
você concordava com o relator, aduzir duas ou três palavras e declarar a sua concor-
dância. O revisor, em ação penal, quando tinha voto coincidente com o relator, sim-
plesmente isso declarava. Ganhava-se tempo” (História Oral do Supremo, v. 7, p. 135).

41   História Oral do Supremo, v. 9, p. 257.

42  Ibid., v. 11, p. 124.

43  Ibid., v. 14, p. 71.

44  Ibid., v. 3, p. 109-110.
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aumento dos votos como um malefício da TV Justiça, posição diferente do 
entendimento de seus colegas mencionados. Por fim, Franscisco Rezek é 
sucinto ao defender que crê que o voto de acordo com o relator continua 
a existir depois do televisionamento das sessões: “Hoje, o que tenho visto 
na TV Justiça é até mais do que isso: ‘Então o relator propõe isto. Todos 
de acordo?’; ‘Então isso é ainda menos do que um por um’ dizerem ‘Com 
o relator’”.45

Contudo, o que mais se ouve dos entrevistados é que o comporta-
mento dos ministros no tribunal seria afetado. Qual comportamento e de 
que forma são as variáveis que costumam mudar? Neri da Silveira não se 
mostra contra a transmissão ao vivo e afirma, inclusive, que a TV Justiça é 
muito boa “pelo que tem de positivo”. Contudo, não deixa de considerar 
que o televisionamento deve inibir um pouco os ministros, não os deixan-
do à vontade.46 Francisco Rezek defende que a dinâmica do tribunal foi 
alterada porque aumentou a responsabilidade de cada um dos ministros 
com relação ao que falam porque eles não podem mais “voltar atrás”. Eles 
passaram a ter que refletir mais sobre o que dizem e se preparar mais para 
os debates porque a improvisação passou a ter um risco muito alto.47 Para 
Cezar Peluso, a TV Justiça atrapalha muito as sessões do tribunal porque 
como os ministros são seres humanos, eles sentem a pressão por estarem 
expostos publicamente e, consequentemente, se retraem, se censuram. 
Isso faz com que a deliberação que ocorre durante os julgamentos perca 
na qualidade porque alguns pontos de vista e posições acabam não sen-
do expostos com receio da impressão que isso passará ao público. Essa 
perda prejudicaria a imagem da Corte e reduziria a eficácia pública das 
decisões.48 

Eros Grau concorda com Peluso quanto à perda de qualidade do de-
bate. Para Eros, não poderia haver a transmissão do debate porque isso 
limita a atuação dos ministros que ficariam receosos de fazerem certos 
questionamentos que os esclareceriam e ajudariam na tomada de decisão. 
Esse receio seria devido ao medo de parecerem menos conhecedores do 
assunto para o público em geral. Nas palavras de Eros Grau, “não acho 
que fragilize o Tribunal perante o público, mas fragiliza o Tribunal em si 
próprio”.49 Fux também se posiciona contra a transmissão do debate ao 
público. Para ele, isso é uma “transparência hipócrita” e por isso defen-
de que poderia haver um porta-voz do colegiado que explicasse a deci-
são a todos enquanto o debate em si permaneceria de portas fechadas.  

45  Ibid., v. 15, p. 94.

46  História Oral do Supremo, v. 9, p. 82.

47  Ibid., v. 15, p. 92.

48   História Oral do Supremo, v. 4, p. 104-106.

49  Ibid., v. 10, p. 72.
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Fux acusa a TV Justiça de ser a causadora da grande projeção pública atu-
al do STF e diz que isso retirou a privacidade dos ministros.50 

Como demonstrado supra, muitos dos entrevistados se preocu-
pam com a transmissão dos debates e, por isso, defendem outro tipo de  
accountability com a população. Para Ilmar Galvão, por exemplo, o televi-
sionamento deveria ser substituído por um programa com matérias edita-
das que excluíssem os aborrecimentos e atritos entre os ministros porque, 
em sua opinião, a TV Justiça tem um papel muito importante de esclare-
cer a população sobre os julgamentos, mas transmitir os atritos existentes 
estaria desgastando o Supremo.51 Para Peluso, a transmissão dos atritos, 
respostas, provocações e manifestações passam a impressão errada ao 
público de que os juízes do Supremo “são um conjunto de pessoas que 
gostam de brigar toda hora”.52 Por outro lado, Sepúlveda Pertence faz uma 
ponderação do que a TV Justiça teria trazido: “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”.53

Luís Roberto Barroso decidiu reduzir em sua entrevista alguns desses 
argumentos a favor e contra a transmissão das sessões do Supremo. Para 
ele, ao final, a TV Justiça é uma “jabuticaba boa” que só existe no Brasil. 

Por fim, Nelson Jobim surpreende a todos ao afirmar que a TV 
Justiça foi uma decisão unilateral do ministro Marco Aurélio e que esse  
assunto que hoje é tão discutido no Brasil e no mundo não teria sido bem 
recepcionado pelos ministros na época, nem discutido antes de sua imple-
mentação. Em suas palavras: “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”.54

4. consIderações fInaIs

Este relatório teve como objetivo reanalisar as opiniões a respeito do tele-
visionamento de sessões judiciárias no modelo da TV Justiça para se veri-

50  Ibid., v. 12, p. 110-122.

51   Ibid., v. 14, p. 70.

52  História Oral do Supremo, v. 4, p. 104.

53  Ibid., v. 3, p. 110.

54  Ibid., v. 9, p. 257.



TV JusTiça e processo decisório do sTF: uma comparação enTre o discurso e a realidade 237

ficar a veracidade da hipótese de que com a análise exclusiva de opiniões 
nacionais, o argumento central passaria a ser de que o comportamento 
dos juízes não é alterado devido à transmissão da TV Justiça. Para isso foi 
analisada a doutrina brasileira a partir de quatro autores e a opinião de ex-
-ministros do STF expostas no projeto “História Oral do Supremo”. 

Quanto às opiniões dos autores, foi unânime a percepção de que hou-
ve alguma influência. Três deles, Fragale Filho, Virgílio Afonso e Vladimir 
Passos, reconheceram a TV Justiça como a causadora de indesejáveis mu-
danças comportamentais dos ministros e por isso se posicionaram contra 
o televisionamento. Por outro lado, Felipe Fonte se reserva a apenas apon-
tar três tendências que, pelos recortes temporais feitos, coincidem com o 
início das transmissões: (i) aumento significativo do tamanho dos votos 
proferidos em ADIs; (ii) redução no número de acórdãos em ações diretas 
publicados; e (iii) aumento do número de decisões proferidas em todos 
os processos. Contudo, não garante qualquer relação de causalidade, nem 
exprime sua opinião sobre os malefícios e/ou benefícios da TV Justiça.

Os ex-ministros do STF possuem opiniões bem distintas entre si sobre 
qual tipo de influência a transmissão das sessões teria causado no proces-
so decisório do Supremo. Contudo, embora não haja uma unanimidade 
quanto ao tipo de influência, a grande maioria se posiciona como obser-
vadora de algum tipo de mudança. Ou seja, embora não haja um consenso 
sobre o que teria sido alterado, reconhece-se que há diferenças. Também 
se observou uma divergência quanto à visão da TV Justiça como algo bom 
ou ruim, em âmbito nacional, para a democracia e para o Judiciário. 

Conclui-se, portanto, que a hipótese da qual se partiu não foi confir-
mada. A maioria das pessoas (doutrinadores e ex-ministros) entende que 
o televisionamento e a publicidade influenciam o comportamento dos mi-
nistros. Percebe-se, então, que a análise quantitativa feita anteriormente 
reforça com esse posicionamento, já que foram observadas mudanças im-
pactadas significativamente pela variável do televisionamento.

Foram verificadas ao longo deste trabalho duas curiosidades. A pri-
meira é a forte opinião que alguns ministros do STF, que nunca participa-
ram de uma sessão televisionada, têm a respeito do impacto que a trans-
missão causa nos julgadores. Para tanto, destaca-se o ministro Francisco 
Rezek que, embora tenha se retirado do Supremo em 1977, ou seja, antes 
da TV Justiça, não faz ressalvas ao afirmar: “A prática das sessões abertas 
obriga os juízes do Brasil a refletirem melhor sobre o que vão dizer, a esta-
rem preparados para o debate. O risco da improvisação recai sobre cada 
um”.55 A segunda curiosidade é que o ministro Ilmar Galvão afirma em seu 

55  História Oral do Supremo, v. 15, p. 92.
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depoimento à coleção que não pertencia ao STF na época da TV Justiça.56 
Contudo, ele somente se aposentou do Supremo em 3 de maio de 2003, 
de acordo com o site de informações do próprio tribunal.
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1. Introdução

As migrações são fatores comuns em toda a história humana. Entretanto, 
a criação de um tratamento específico para os migrantes, cuja mudança é 
gerada por violações aos direitos humanos, é recente. Existiam mecanis-
mos previstos para proteger migrantes forçados, como os grandes fluxos 
migratórios na Rússia, contudo, o século XX foi momento em que o desen-
volvimento dos direitos dos refugiados se tornou questão internacional.1 

Na época, ainda se encontrava em desenvolvimento um direito que 
permeasse pelos Estados soberanos. As principais mudanças nessa área 
ocorreram, em primeiro lugar, na Liga das Nações e, posteriormente, na 
ONU anos depois. No momento em que os países começaram a desenvol-
ver o estatuto dos refugiados, a análise ainda era feita caso a caso. Diante 
da necessidade do deslocamento de um grupo específico para outro local 
eram traçadas as normas e diretrizes aplicáveis à situação.2 

Conforme ocorria o aumento da complexidade das circunstâncias 
envolvendo refúgio, houve um refinamento da regulação sobre refugia-
dos, que individualizou a aplicação das normas e criou órgãos específicos 
para lidar com o assunto: o Alto Comissariado da Liga das Nações para os  

1  CORREA, Mariana Almeida Silveira. Migração por sobrevivência: soluções brasi-
leiras. Revista Interdisciplinar da Mobilidade Humana (REMHU), v. 23, n. 44. Brasília, 
2015, p. 221-236. 

2  AMORIM, João Alberto Alves. Concessão de refúgio no Brasil: a proteção interna-
cional humanitária no direito brasileiro. Revista Internacional de Direito e Cidadania, 
v. 05, p. 63-76, 2012.
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Refugiados e o Comitê Intergovernamental dos Refugiados, e o Alto Co-
missariado da ONU (ACNUR).3 Nesse contexto foi elaborada a Convenção 
de 1951, que visava estabelecer um estatuto para os refugiados e uniformi-
zar o tratamento conferido aos necessitados de refúgio. 

Contudo, devido às circunstâncias da época de elaboração da Con-
venção, esta não abarcava as necessidades dos refugiados nos anos se-
guintes. O texto da Convenção foi elaborado em um período pós-Segunda 
Guerra, sendo esta pensada para atender às demandas de migrantes de 
conflitos semelhantes.4 Com a mudança na dinâmica dos conflitos exis-
tentes e os regimes ditatoriais da época, as especificidades dos novos re-
fugiados não eram mais atendidas pela Convenção, tendo em vista sua 
interpretação restrita do conceito de refugiado. 

A solução encontrada na época para uma atualização da norma foi 
a elaboração de um protocolo, em 1967. O Protocolo do Estatuto dos Re-
fugiados, entre muitas alterações, buscou estabelecer maior integração e 
cooperação entre os Estados soberanos, além de ampliar a anteriormente 
restrita interpretação do texto da Convenção.5 Diante desses instrumen-
tos, extrai-se a definição clássica de refugiado, que consiste em qualquer 
pessoa

que, em consequência de acontecimentos ocorridos antes de 
1 de Janeiro de 1951, e receando com razão ser perseguida 
em virtude da sua raça, religião, nacionalidade, ligação em 
certo grupo social ou das suas opiniões políticas, se encontre 
fora do país de que tem a nacionalidade e não possa ou, em 
virtude daquele receio, não queira pedir a proteção daquele 
país; ou que, se não tiver nacionalidade e estiver fora do país 
no qual tinha a sua residência habitual após aqueles aconte-
cimentos, não possa ou, em virtude do dito receio, a ele não 
queira voltar.6

O Brasil é signatário de ambas as regulações internacionais, entretan-
to, a política de recepção de refugiados no país passou por fases distintas. 
Ao contrário do que induz o senso comum, o Brasil expandiu sua política 
migratória recentemente. Antes de participar da Convenção, o Brasil re-
cebia inúmeros migrantes classificáveis como refugiados, como se fossem 
migrantes comuns.7 Entretanto, mesmo após a assinatura e ratificação do 

3  Ibid. 

4  Ibid. 

5  Ibid. 

6  ACNUR. Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados. Manual de procedimen-
tos e critérios a aplicar para determinar o Estatuto de Refugiado. Lisboa: ACNUR, 
1996, p. 60-84. 

7  AMORIM, João Alberto Alves, op. cit., 2012. 
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documento, não havia uma política externa favorável ao multiculturalismo, 
tampouco à recepção dos refugiados.8 

Os regimes ditatoriais,9 além de fazerem duas reservas sobre artigos 
importantes para a própria aplicação da convenção e de interpretar seu 
conteúdo restritamente, ainda usavam o instituto do reassentamento10  
para evitar a entrada de indivíduos cujas crenças eram compatíveis com 
aqueles perseguidos pelo governo. Poucos refugiados permaneciam no 
país. Nesse sentido, com o intuito de auxiliar aqueles solicitantes de re-
fúgio a serem recebidos no país ou reassentados para outro, o ACNUR 
instalou uma sede na cidade do Rio de Janeiro.11 

No início dos anos 1980 houve a expansão dos direitos dos refugiados 
na política nacional. O governo, nesse período, reconheceu e autorizou de 
fato a instalação da sede do ACNUR no país.12 Além disso, as autoridades 
retiraram as reservas feitas à convenção de 1951. O impacto maior ocorre 
com a promulgação da Constituição de 1988, tendo em vista que ela foi 
a responsável por elevar a relevância dos direitos humanos no país, esta-
belecendo-os, inclusive, como diretrizes da política externa nacional.13 O 
texto constitucional, portanto, garantiu maior visibilidade aos direitos dos 
refugiados no Brasil. Na mesma época, países americanos, inclusive o Bra-
sil, participaram de uma convenção, com o intuito de atender às demandas 
locais quanto ao tema. O produto dessa reunião foi o Tratado de Carta-
gena, que, apesar de ser aplicado como recomendação – o que reduz sua 
força – foi capaz de desenvolver uma definição de refugiado mais ampla 
do que a presente na Convenção de 1951.14 

Nesse contexto, influenciado pelas normas insurgentes, nacionais e 
internacionais, o presidente da época, Fernando Henrique Cardoso, elabo-
rou um texto normativo com o objetivo de estabelecer os parâmetros ne-
cessários para a concretização de um estatuto dos refugiados em âmbito 

8  ANDRADE, José H. Fischel de; MARCOLINI, Adriana. A política brasileira de pro-
teção e de reassentamento de refugiados: breves comentários sobre suas principais 
características. Revista Brasileira de Política Interna, v. 45, n. 1. Brasília, p. 168-176, 
jun. 2002.

9  Ibid. 

10 ACNUR. Reassentamento: um novo começo em um terceiro país. Disponível em: 
<http://www.acnur.org/portugues/quem-ajudamos/solucoes-duradouras/reassenta-
mento/>. Acesso em: 23 set. 2016. 

11  AMORIM, João Alberto Alves, op. cit., 2012. 

12 ANDRADE, José H. Fischel de; MARCOLINI, Adriana, op. cit., 2002.

13 BRASIL. Constituição Federal de 1988 – Art. 4.º A República Federativa do Brasil 
rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: [...] II - prevalên-
cia dos direitos humanos; [...].

14 ANDRADE, José H. Fischel de; MARCOLINI, Adriana, op. cit., 2002. 

http://www.acnur.org/portugues/quem-ajudamos/solucoes-duradouras/reassentamento/
http://www.acnur.org/portugues/quem-ajudamos/solucoes-duradouras/reassentamento/
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nacional.15 O projeto tornou-se a Lei n.º 9.474/97, sendo norma pioneira na 
América Latina. 

Verifica-se, nessa lei, que o Brasil adota a definição ampliada de re-
fugiado, estendendo tal caracterização não somente para aqueles prote-
gidos pela Convenção e pelo Protocolo supracitados, mas também para 
os que, devido a grave e generalizada violação de direitos humanos, são 
obrigados a deixar seu país de nacionalidade para buscar refúgio em outro 
país.

A citada lei também define os critérios que servirão como parâmetro 
para a recepção de refugiados. O processo de solicitação de refúgio no 
Brasil tem o intuito de ser extremamente simples para o solicitante.16 A 
partir desse momento, o Brasil concede dois principais direitos para os 
solicitantes: a proibição de deportação do solicitante (non refoulement) 
e a exclusão do requisito de legalidade para permanecer no país, não se 
expondo ao risco de sofrer as sanções por sua irregularidade.17 Ainda no 
ano de 2017 foi instituída a Lei n.º 13.445, que confere nova regulação aos 
imigrantes e estabelece novas proteções à população refugiada. 

Nesse sentido, as novas diretrizes nacionais tornaram o Brasil ativo 
no contexto do refúgio, contando com fortes participações de instituições 
e entidades não-governamentais. O estudo desses institutos nacionais e 
internacionais de proteção da população refugiada tem sua relevância res-
saltada à medida que o mundo enfrenta um súbito aumento no fluxo de 
refugiados, que se reflete na realidade brasileira, ainda que com menor 
intensidade.

Dessa forma, as discussões sobre os refugiados sempre foram rele-
vantes. No ano de 2016 foi divulgado um relatório da ACNUR relativo a 
2015, que demonstrava as tendências globais de deslocamento forçado. O 
documento, que analisa as mudanças no fluxo de migração forçada entre 
o início e o final do mesmo ano, contrastando-as com os demais anos,  
focaliza principalmente em refugiados (ou solicitantes de refúgio), apátri-
das, solicitantes de asilo e deslocados internos. 

De acordo com o relatório, a quantidade de indivíduos deslocados 
forçosamente já atinge a média de 65,3 milhões de pessoas. Considerando 

15  Ibid. 

16  BRASIL. Lei n.º 9.474/97 – Art. 7.º O estrangeiro que chegar ao território nacional 
poderá expressar sua vontade de solicitar reconhecimento como refugiado a qual-
quer autoridade migratória que se encontre na fronteira, a qual lhe proporcionará as 
informações necessárias quanto ao procedimento cabível.

17  BRASIL. Lei n.º 9.474/97 – Art. 8.º O ingresso irregular no território nacional não 
constitui impedimento para o estrangeiro solicitar refúgio às autoridades compe-
tentes.
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que a população global no ano de 2015 era de 7,3 bilhões de pessoas,18 
tem-se que a quantidade de refugiados representa quase 1% da população 
global. Sendo assim, tem-se que a cada 113 pessoas no mundo, uma delas 
é refugiada, solicitante de refúgio ou deslocada interna. Essa quantidade 
de refugiados foi a mais alta entre as esperadas nas duas últimas décadas, 
excedendo 1,7 milhão do total reportado nos 12 meses anteriores.19

Dentro desse cenário mostra-se importante salientar que mais da me-
tade dos refugiados no mundo é proveniente de três países, quais sejam: 
Síria, Afeganistão e Somália. Observa-se ainda que, entre esses três, a Síria 
é o país mais afetado pelo problema. O número de refugiados provenientes 
dela, por si só, já é bastante alarmante. Entretanto, o cenário torna-se ain-
da mais preocupante quando analisado em contraste com outros países.  
Enquanto a Somália e o Afeganistão somam, juntos, 3,8 milhões de refu-
giados, a Síria representa, sozinha, 4,9 milhões. Isso significa que, da po-
pulação refugiada mundial, quase 30% dessa população é proveniente da 
Síria.20 

A partir dos dados sobre o cenário internacional e das novas tendên-
cias de refúgio no mundo, cabe agora analisar os dados nacionais, como 
forma de identificar de que modo a situação se encaixa diante do contexto 
global. 

De acordo com um relatório do ACNUR divulgado em 2016, a tendên-
cia é de aumento no número de solicitações de refúgio desde 2010. No 
Brasil, entre 2010 e 2011, houve um crescimento de 233,4%, diante de 2.254 
pedidos a mais. No ano de 2012, 802 solicitações de refúgio a mais do que 
no ano anterior foram computadas, representando expansão de 24,91%. 
Em 2013, o aumento foi de 338,36%. 

O aumento, entre o ano de 2013 e 2014, foi de 10,754 solicitações, o 
que equivale a, aproximadamente, 60%. Por fim, a diferença entre a quanti-
dade de solicitações de refúgio feita em 2015, em relação ao ano pretérito, 
foi de 285, que espelha uma expansão de, aproximadamente, 1%. No total 
desses cinco anos, a quantidade de solicitações de refúgio sofreu um au-
mento de 2.868%.21 

Diante dessas informações é possível perceber que nos anos em que 
houve grande aumento de solicitações de refúgio coincidiram os grandes 

18 ACNUR. Tendências globaissobre refugiados e outras populações de interesse 
do ACNUR. Disponível em: <http://www.acnur.org/portugues/recursos/estatisticas/>. 
Acesso em: 15 jun. 2017.

19  Ibid. 

20 CONARE. Sistema de refúgio brasileiro, 2016. Disponível em: <http://www.acnur.
org/portugues/recursos/estatisticas/dados-sobre-refugio-no-brasil/>. Acesso em: 
15 jun. 2017.

21  Ibid. 
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movimentos de migração forçada ao longo do planeta, como o terremoto 
do Haiti,22 em 2010, e os conflitos na Síria, a partir de 2011.23

Nesse contexto, tem-se que a maior quantidade de refugiados reco-
nhecidos é originária da Síria, entre as 79 nacionalidades presentes no Brasil,  
ultrapassando Haiti e Bangladesh. Os sírios formam, portanto, a maior co-
munidade de refugiados reconhecidos no Brasil. Em segundo lugar encon-
tram-se os angolanos, cuja quantidade representa apenas 60% da Síria, 
sendo formada por 1.420 pessoas. 

É possível extrair que os índices apresentados pelo Brasil seguem a 
tendência mundial no que tange à caracterização dos refugiados. O país, 
portanto, reflete a realidade internacional, contando com o protagonismo 
dos refugiados sírios na atualidade. Sendo assim, o estudo desses aspec-
tos é primordial para a garantia dos direitos humanos desses indivíduos.

Nesse cenário, o objetivo do presente trabalho é tratar sobre a ques-
tão dos refugiados, que tem sido de grande destaque no cenário interna-
cional desde a Primavera Árabe, sob uma perspectiva político-jurídica. Isso 
pelo fato de a migração em massa dos refugiados ter afetado dezenas de 
países, principalmente, na Europa e no Oriente Médio, alcançando, inclusi-
ve, o Brasil. De acordo com o Conare, desde 2010, o fluxo de imigrantes no 
Brasil tem aumentado. Atualmente, o país possui mais de 7 mil refugiados, 
sendo que um quarto dessa quantidade se compõe de sírios.24

O objetivo do presente estudo é fazer uma análise político-jurídica da 
situação dos refugiados no país à luz do Caso Sírio. Para concretizar tal ob-
jetivo, a pesquisa conta com três partes principais. A primeira parte aborda 
o quadro normativo do direito dos refugiados, perpassando por normas 
internas e externas ao Brasil. 

A segunda parte demonstra aspectos internos ao ordenamento jurí-
dico brasileiro no que diz respeito à proteção dos refugiados e trata dos 
direitos envolvidos, de como ocorre o processo de solicitação de refúgio 
no país, bem como das principais instituições envolvidas com o tema. 

Por fim, a terceira parte é responsável pela abordagem do Caso Sí-
rio e verifica algumas notícias e dados existentes quanto ao tratamento 
recebido por essa população no que tange aos direitos garantidos pelas 
legislações nacional e internacional, para que se possa mapear algumas 
dificuldades e até mesmo desencontros entre a lei e a realidade.

22  Ibid. 

23  Ibid. 

24  REIS, Thiago. Sírios já representam 1/4 dos refugiados no Brasil. G1. São Paulo.  
Publicado em: 24 abr. 2016. Disponível em: <http://g1.globo.com/mundo/noticia/2016/04/
sirios-ja-representam-14-dos-refugiados-no-brasil.html>. Acesso em: 7 dez. 2016.

http://g1.globo.com/mundo/noticia/2016/04/sirios-ja-representam-14-dos-refugiados-no-brasil.html
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2016/04/sirios-ja-representam-14-dos-refugiados-no-brasil.html
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Fica evidente, portanto, que o intuito da pesquisa é o de analisar os 
problemas existentes sobre o assunto, para então verificar quais as reflexões 
necessárias para que o processo de recepção dos imigrantes seja feito da 
melhor forma possível, posicionando o Brasil como referência mundial não 
somente em tolerância e multiculturalismo, mas também na efetiva recep-
ção e inserção desses indivíduos.

2. proteção InternacIonal do dIreIto dos refugIados

2.1. necessIdade de proteção dos refugIados 

Diferentemente de outros migrantes, os refugiados saem de seu país por 
necessidade de escapar de ameaças e frequentes violações de direitos hu-
manos, das quais autoridades de seu Estado natal não conseguem prote-
gê-los.25 Assim, buscam proteção em outro país, que deve prover aos re-
fugiados condições mínimas de sobreviverem em seu interior, fornecendo 
não somente o visto de refugiados, mas também autorização para traba-
lhar, documentação e acesso à assistência humanitária.26

Essas necessidades encontram sentido quando se verifica o intuito do 
preâmbulo da Convenção de 1951, que assume como objetivo “assegurar 
a estes o exercício mais amplo possível dos direitos humanos e das liber-
dades fundamentais”.27 Dessa forma, é possível perceber a necessidade 
de que se estabeleça um sistema de cooperação internacional, regido por 
normas que garantam parâmetros mínimos para a atuação dos países so-
bre o direito dos refugiados.28

2.2. conteúdo da proteção InternacIonal 

Goodwin-Gill afirma que a legislação internacional se caracteriza por ser 
facultativa e prescritiva. É facultativa sob o aspecto de que possibilita a 
escolha quanto à forma de assegurar a proteção de determinado direi-

25  Notas sobre a Proteção Internacional (apresentadas pelo Alto Comissário) do 
Comitê Executivo do Programa do Alto Comissariado da quadragésima quinta ses-
são da ONU. International Journal of Refugee Law. Oxford University Press, v. 6, 1994.

26  Ibid. 

27  Ibid. 

28  Ibid. 
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to, apresentando meios de atingir sua finalidade estabelecida. Do mes-
mo modo, o autor entende que a legislação internacional é prescritiva na 
medida em que estabelece o que deve e o que não deve ser feito pelos 
países.29 

Assim, é possível perceber que o direito internacional aponta as for-
mas e os meios de ação, mas também regula e limita as condutas dos Esta-
dos.30 O direito internacional, portanto, ao mesmo tempo em que permite 
que Estados determinem entre si qual deles será responsável por atender 
à solicitação de refúgio de um indivíduo que tem conexões com diversos 
países, também estabelece padrões mínimos e limítrofes quanto à atuação 
estatal perante refugiados, como ocorre, por exemplo, com o princípio do 
non-refoulement.31 

2.3. ferramentas de proteção InternacIonal 

Os tratados internacionais, juntamente com os princípios gerais dos di-
reitos humanos, foram responsáveis pela formação da proteção jurídica 
do direito dos refugiados.32 Ambos, tratados e princípios, alinhados a en-
tendimentos de cortes internacionais e pronunciamentos de entidades 
que atuam por meio de diretivas, não vinculantes (soft law), como o Alto 
Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, eles são considerados 
como os padrões limitantes para a aplicação de normas para proteção dos 
refugiados na atualidade.33

A relação entre essas normas e os dispositivos internacionais ocorre 
de forma a garantir que se complementem. Os tratados, principalmente, a 
Convenção de 1951 e seu Protocolo Adicional de 1967 possuem peso subs-
tancial sobre a proteção dos refugiados e servem como uma plataforma 
básica para as demais normas, encontrando-se elaborados em um comple-
xo sistema legal de direito público internacional.34

Existem, entretanto, espaços regulatórios que não estão dispostos na 
Convenção, nem mesmo no Protocolo, como as especificações quanto à 

29  GOODWIN-GILL, Guy S. Who to Protect, How..., and the Future. International 
Journal of Refugee Law. Oxford University Press, v. 9, 1997, p. 1-7.

30   Ibid.

31    Ibid. 

32   PAULA, Bruna Vieira de O Princípio do non-refoulement, sua natureza jus cogens  
e a proteção internacional dos refugiados. Revista da Corte Interamericana de Direi-
tos Humanos, v. 6, 2006. 

33   Ibid.

34   PEREIRA, Luciana Diniz Durães. O direito internacional dos refugiados: Análise 
crítica do conceito “refugiado ambiental”. Belo Horizonte: Del Rey, 2009. 
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atuação prática para a manutenção dos direitos dos refugiados. Estes são 
preenchidos de outras formas, especificadas mais adiante.

2.3.1. Convenção de 1951 e Protocolo de 1967

A Convenção de 1951 surgiu em um contexto pós-Segunda Guerra, em que 
havia grande número de pessoas refugiadas provenientes, principalmente, 
da Alemanha e da Rússia.35 Já havia institutos jurídicos disciplinando os 
direitos dos refugiados. Entretanto, estes eram internos aos países, o que 
limitava sua aplicação. 

Com o fim da guerra houve uma quantidade de refugiados jamais vis-
ta anteriormente. As legislações internas aos países do referido Continente 
tornaram-se insuficientes, pois suas disposições eram diversas e, por isso, 
não garantiam regime igualitário entre os refugiados presentes em diferen-
tes países europeus.36 

Essas circunstâncias somadas à insegurança relativa às frágeis rela-
ções diplomáticas37 entre os Estados anteriormente conflitantes tornaram 
necessário um instrumento maior e mais abrangente, que fosse capaz de as-
segurar a aplicação de um direito igualitário e uniforme a esses indivíduos.  
Essa situação originou o Estatuto dos Refugiados (criado pelas Nações 
Unidas em julho de 1951 – em vigor a partir de abril de 1954).38 Nas palavras 
de Cançado Trindade:39 “[...] antes de tudo, ela é o primeiro instrumento 
convencional universal que unifica a linguagem e, sobretudo, propõe uma 
definição que se aplica a qualquer pessoa que se encontre nas hipóteses 
mencionadas no Capítulo I, artigo I, A, 2”.

Nesse sentido, torna-se perceptível da importância da Convenção para 
a proteção dos refugiados provenientes da Segunda Guerra Mundial. Além 
de ser o primeiro instrumento normativo que descreve o significado de refu-
giado, conforme coloca Trindade, a Convenção possui grande importância 
no que tange à segurança dos refugiados, tendo em vista que consagrou o 

35  SHARMA, Bonita B. Revisiting the United Nations’ 1951 Convention Relating to 
the Status of Refugees: A Critical Analysis of the International Refugee Law. Social 
Development Issues, v. 37,n. 2, 2015, p.80-94. 

36  SAADEH, Cyro; EGUCHII, Mônica Mayumi. Convenção Relativa ao Estatuto dos 
Refugiados e Protocolo sobre o Estatuto dos Refugiados. Procuradoria Geral do Es-
tado de São Paulo. 

37  SHARMA, Bonita B., op. cit., p.80-94. 

38  PEREIRA, Luciana Diniz Durães, op. cit., 2009.

39  TRINDADE, Antônio Augusto Cançado; PEYTRIGNET, Gérard; RUIZ DE SANTIAGO, 
Jaime. As três vertentes da proteção internacional dos direitos da pessoa humana: direi-
tos humanos, direito humanitário e direito dos refugiados. Instituto Interamericano de Di-
reitos Humanos. Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Alto Comissariado das Nações 
Unidas para Refugiados. San Jose/Brasília: ACNUR/CICV/IIDH, 1996, p. 267. 

http://www.ingentaconnect.com/content/icsd/sdi;jsessionid=1kluh4nfiflb6.x-ic-live-03
http://www.ingentaconnect.com/content/icsd/sdi;jsessionid=1kluh4nfiflb6.x-ic-live-03
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princípio do non-refoulement como norma basilar do direito internacional 
dos refugiados.40 Fixado no art. 33 da Convenção, o princípio impede que 
Estados-Membros devolvam um refugiado para seu país de origem ou qual-
quer outro em que sua segurança é ameaçada por sua raça, religião, nacio-
nalidade, grupo social ou opiniões políticas.41

Entretanto, é possível perceber que a Convenção de 1951, em seu texto,  
conta com duas principais disposições limitantes, que reduzem a possibi-
lidade de sua aplicação. A primeira limitação é encontrada em seu art. 1.º, 
inciso a, alínea 2, em que está presente uma limitação temporal, tendo em 
vista que, de acordo com o texto legal, somente são considerados refugia-
dos aqueles acometidos por eventos anteriores a 1.º de janeiro de 1951.42

No mesmo artigo, em seu inciso b, alínea 1, reside a segunda limita-
ção: a regional. Apesar de a Convenção ter sido elaborada como forma de 
expandir e ampliar a aplicação dos direitos dos refugiados, essa expansão 
da aplicação foi pensada em relação às disposições anteriores, relativas 
às legislações internas dos países europeus. Frequentemente, a legislação 
interna desses países restringia a concessão de refúgio a deslocados de 
determinadas nacionalidades, o que dificultava a proteção de todos que 
realmente precisavam.43

Nesse sentido, a amplitude inovadora trazida pela Convenção teve 
como ponto de partida critérios e aplicações extremamente rigorosos do 
direito dos refugiados, provenientes da legislação interna dos países. Por 
isso, abarca apenas a Europa, excluindo os refugiados provenientes dos 
demais países. Isso ocorre porque, de acordo com a Convenção, são con-
siderados refugiados somente aqueles indivíduos cujo local de ocorrência 
dos eventos que geraram a necessidade de refúgio tenha sido integral ou 
parcialmente na Europa.44

As duas limitações apresentadas supra foram identificadas na década 
de 196045 sanadas por meio da elaboração do Protocolo de 1967, aprova-
do em Nova York. Este, apesar de ser vinculado à Convenção de 1951 em 
relação ao assunto disciplinado, sua adesão não está limitada aos Estados-
-Partes da Convenção. Tal flexibilidade quanto à adesão foi uma estratégia 
adotada para que maior número de países aderisse ao Protocolo.46

40  PAULA, Bruna Vieira de, op. cit., 2006.

41   Ibid. 

42  Ibid.

43  PAULA, Bruna Vieira de, op. cit., 2006. 

44  SHARMA, Bonita B., op. cit., p.80-94.

45  Ibid.

46  Ibid. 
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2.3.2. Disposições comuns da Convenção e do Protocolo

Tendo em vista que o Protocolo foi elaborado com base na Convenção, 
ambos contam com estrutura semelhante no que tange à divisão de cláu-
sulas. Os dois dispositivos normativos possuem três tipos de disposições: 
as que disciplinam o estatuto jurídico dos refugiados, estabelecendo seus 
direitos e deveres nos países de destino, as que tratam da aplicação admi-
nistrativa e diplomática do direito dos refugiados e definem os status de 
refugiado.47

2.3.2.1. Cláusulas que disciplinam o estatuto jurídico dos re-

fugiados e estabelecem direitos e deveres 

A primeira classificação das cláusulas visa trazer segurança para os refu-
giados e para os países que irão recebê-los, estabelecendo as regras gerais 
do relacionamento entre ambos. Nesse sentido, a Convenção busca esta-
belecer uma série de direitos dos refugiados, que acabam sendo deveres 
dos estados signatários. Exemplos desses direitos são o art. 3.º, que imputa 
aos Estados contratantes a aplicação das disposições do tratado sem dis-
criminação quanto à raça, à religião ou ao país de origem, e o art. 4.º, o qual 
estabelece que a concessão de liberdade religiosa aos refugiados deve ser 
ao menos tão favorável quanto o que é proporcionado aos nacionais.

O mesmo ocorre na via inversa, tendo em vista que os países pos-
suem, por meio da Convenção, a segurança de que os refugiados devem 
seguir a legislação do local em que receberam refúgio, assegurando a or-
dem pública, conforme dispõe o art. 2.º do dispositivo normativo.48

Outra função dessas cláusulas é a de estabelecer a situação jurídica 
do refugiado, o que é feito por meio dos capítulos II e III da Convenção de 
1951, que tratam do estatuto pessoal e de outros direitos dos refugiados, 
além daqueles citados supra, como o direito à saúde, à educação e à pro-
priedade.49 

47  ACNUR. Manual de procedimentos e critérios para a determinação de proce-
dimentos e critérios para a determinação da condição de refugiado. Disponível em: 
<http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/portugues/Publicacoes/2013/Ma-
nual_de_procedimentos_e_criterios_para_a_determinacao_da_condicao_de_refu-
giado.pdf>. Acesso em: 15 dez. 2016. 

48  Ibid. 

49  Ibid.

http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/portugues/Publicacoes/2013/Manual_de_procedimentos_e_criterios_para_a_determinacao_da_condicao_de_refugiado.pdf
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/portugues/Publicacoes/2013/Manual_de_procedimentos_e_criterios_para_a_determinacao_da_condicao_de_refugiado.pdf
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/portugues/Publicacoes/2013/Manual_de_procedimentos_e_criterios_para_a_determinacao_da_condicao_de_refugiado.pdf
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2.3.2.2. Cláusulas que tratam das aplicações administrativa e 

diplomática do direito dos refugiados

O objetivo da segunda classe de cláusulas é o de conferir determinada 
ordem no que tange ao processo administrativo de obtenção do refúgio e 
à atuação diplomática.50 Essas cláusulas, portanto, buscam tratar de ques-
tões como assistência administrativa dispostas no art. 35 da Convenção de 
1951 e no art. 11 do Protocolo de 1967, os quais dispõem sobre o dever de 
cooperação dos Estados contratantes com o ACNUR no exercício das suas 
funções e, facilitando a proteção e aplicação desses dispositivos.51

2.3.2.3. Cláusulas que definem o status de refugiado

A terceira classificação das cláusulas, que define o status de refugiado se 
divide em três subclasses: de inclusão, de cessação e de exclusão. A cláu-
sula de inclusão é responsável por definir os critérios para concessão do 
título de refugiado, conforme asseveram o art. 1.º da Convenção de 1951 e 
o art. 1.º do Protocolo de 1967.52 Nesse sentido, a Convenção constitui hipó-
teses de concessão de refúgio em casos de perseguição por raça, religião, 
nacionalidade, filiação em grupo social ou opinião política.53 Vale ressaltar 
que, apesar da norma tratar de critério subjetivo na definição de refugiado 
(o temor de ser perseguido), este tem sua análise baseada nas circunstân-
cias concretas que suscitam esses temores, garantindo a utilização de um 
critério isonômico entre os solicitantes.54 

A cláusula de cessação determina quais as circunstâncias que fazem 
cessar, interromper a proteção concedida, estando presente no art. 1.º, alí-
nea c da Convenção. As cláusulas dessa subclasse são taxativas, sendo 
possível cessação somente nos casos em que o indivíduo voltou a valer-se 
da proteção do país de que é nacional. Nesses casos, a cessação ocorre 
apenas com a efetiva recepção da proteção de seu país de origem, não 
sendo motivo suficiente para sua aplicação ato unilateral do refugiado, 
sem a contrapartida do país do qual é nacional.55

50  Ibid.

51   Ibid.

52  Ibid.

53  DANTAS-MONTEIRO, José Miguel. Refugiados e o direito internacional. Museu 
dos Emigrantes, 2004.

54  DANTAS-MONTEIRO, José Miguel. Refugiados e o direito internacional. Museu 
dos Emigrantes, 2004.

55  SAADEH, Cyro; EGUCHII, Mônica Mayumi. Convenção Relativa ao Estatuto dos 
Refugiados e Protocolo sobre o Estatuto dos Refugiados. Procuradoria Geral do Es-
tado de São Paulo. 
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Também cessa o refúgio se havendo perdido a nacionalidade, o refu-
giado a recuperou voluntariamente. Nesse caso, a criação de uma legisla-
ção interna de país de origem concedendo a recuperação de sua nacio-
nalidade não implica na cessação da proteção concedida. É necessária a 
aceitação expressa ou tácita do refugiado quanto à situação.56 A proteção 
cessa igualmente quando o refugiado adquiriu nova nacionalidade e goza 
da proteção do país cuja nacionalidade adquiriu; ou caso este tenha se 
mudado ao país que abandonou ou fora do qual permaneceu por medo 
de ser perseguido. Tal hipótese se aplica tanto àqueles que possuíam na-
cionalidade como aos anteriormente considerados apátridas.57 A última 
possibilidade de cessação do refúgio ocorre caso deixem de existir as cir-
cunstâncias em consequência das quais foi reconhecida como refugiada, 
estando a pessoa em condições de voltar ao país no qual tinha sua resi-
dência habitual.58

Por fim, a cláusula de exclusão, ao contrário da de inclusão, é aquela 
que dispõe sobre os indivíduos que poderiam ser considerados refugiados, 
mas que praticaram ato previsto na cláusula de exclusão, impossibilitando 
a recepção do título.59 Essas cláusulas são, geralmente, aplicadas antes da 
concessão do refúgio, de modo a impedir que o solicitante receba essa 
proteção.60 Caso ao longo da verificação de aplicação dessas normas haja 
dúvida quanto à incidência de uma das hipóteses previstas, prepondera a 
aplicação da cláusula de exclusão, conforme entende o ACNUR.61 

Existem três62 hipóteses de exclusão: (i) nos casos em que o indivíduo 
já conta com a proteção de alguns dos órgãos da ONU (art. 1.º, alínea d, da 
Convenção). Essas circunstâncias não impedem a elaboração de novo pe-
dido de refúgio, caso haja a cessação dessa proteção, quando persistirem 
as causas de perseguições; (ii) pessoas que não necessitam de proteção 
internacional por estarem em um país garantidor de direitos iguais àqueles 
concedidos a seus nacionais, inclusive o direito de non-refoulement (art. 
1.º, alínea e, da Convenção); e (iii) indivíduos que não são considerados 

56  Ibid.

57  DANTAS-MONTEIRO, José Miguel. Refugiados e o direito internacional. Museu 
dos Emigrantes, 2004.

58  SAADEH, Cyro; EGUCHII, Mônica Mayumi. Convenção Relativa ao Estatuto dos 
Refugiados e Protocolo sobre o Estatuto dos Refugiados. Procuradoria Geral do Es-
tado de São Paulo.

59  DANTAS-MONTEIRO, José Miguel. Refugiados e o direito internacional. Museu 
dos Emigrantes, 2004. 

60  Ibid. 

61   SAADEH, Cyro; EGUCHII, Mônica Mayumi. Convenção Relativa ao Estatuto dos 
Refugiados e Protocolo sobre o Estatuto dos Refugiados. Procuradoria Geral do Es-
tado de São Paulo. 

62  Ibid. 
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merecedores de proteção internacional por terem praticado crime contra a 
paz, delito de guerra ou crime contra a humanidade. As definições utiliza-
das para estabelecer o significado de crimes contra a paz ou humanidade 
e de guerra estão expressas no Acordo de Londres, de 1945, e na Carta do 
Tribunal Militar Internacional.63

2.4. prIncípIo do non-reFoulemenT 

O non-refoulement é um princípio orientador do direito dos refugiados, 
mas que pode ser encontrado e inserido em outros meios do direito inter-
nacional público, como no direito costumeiro.64 De acordo com Goodwin-
-Gill (2011), o princípio limita a ação dos Estados, guiando-os sobre o que 
podem ou não fazer em relação ao direito de ir e vir e ao direito de prote-
ção dos refugiados. Sua aplicação independe de qualquer reconhecimento 
formal quanto ao status de refugiado, coibindo estados de exporem, previ-
sivelmente, indivíduos a situações de risco ou danos.65 

Relacionado com a vedação à tortura, o non-refoulement garante a se-
gurança e integridade dos refugiados, assegurando que “nenhum dos Es-
tados-Membros expulsará ou rechaçará, de maneira alguma, um refugiado 
para as fronteiras dos territórios em que a sua vida ou a sua liberdade seja 
ameaçada em virtude da sua raça, da sua religião, da sua nacionalidade,  
do grupo social a que pertence ou das suas opiniões políticas”, conforme 
prescreve o art. 33 da Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados de 
1951.66

O art. 33 impõe uma obrigação clara e vinculativa aos Estados-Parte 
na Convenção sobre os Refugiados, cuja violação pode ser detectada e 
protestada. A norma de non-refoulement foi afetada por duas tendências, 
conforme destaca Joan Fitzpatrick.67

A primeira consiste em uma extensão da aplicação do princípio do 
non-refoulement para categorias adicionais de migrantes forçados e sua 
utilização em outros tratados de direitos humanos, mas que não necessa-
riamente tratam do direito dos refugiados, como a Convenção das Nações 

63  Ibid. 

64  GOODWIN-GILL, Guy S. The Right to Seek Asylum: Interception at Sea and the 
Principle of Non-Refoulement. International Journal of Refugee Law, v. 23. Oxford 
University Press, p. 443-457, 2011. 

65  Ibid.

66  DUFFY, Aoife. Expulsion to Face Torture? Non-refoulement in International Law. 
Oxford University Press, 2008. 

67  FITZPATRICK, Joan. Revitalizing the 1951 Refugee Convention. Harvard Human 
Rights Journal, v. 9, p. 229-254, 1996.
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Unidas contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Punições Cruéis, Desu-
manos e Degradantes, que proíbe restritivamente os Estados de extraditar 
ou expulsar uma pessoa para outro Estado onde existam motivos substan-
ciais para acreditar que estaria em perigo de ser torturado ou submetido a 
tratamentos degradantes.68 

Esse movimento, proveniente das políticas atuais do ACNUR e do Co-
mitê Executivo do Programa do Alto Comissariado, demonstra a neces-
sidade de se alargar a proteção de indivíduos em situação de migração 
forçada não abarcados pela Convenção de 1951. Seu objetivo, portanto, é 
o de preservar e atualizar a aplicação do regime da Convenção às crises 
contemporâneas de migração forçada.

A segunda tendência listada por Fistzpatrick trata da postura dos Es-
tados, cada vez mais propensos a adotar estratégias que possibilitem eva-
dir suas obrigações perante refugiados sem violar, diretamente, o art. 33.  
Mesmo os Estados que tradicionalmente mostravam-se orgulhosos ao 
cumprir a Convenção, atualmente utilizam-se de artifícios como a limita-
ção do alcance da proteção aos refugiados por meio de definições estrei-
tas e não generalizadas dos direitos à proteção. Sua interpretação do art. 
33 da Convenção tem sido crua, ou seja, considera apenas o dever de as-
segurar aos refugiados que não serão devolvidos aos seus perseguidores.69 

Diante disso, uma tendência dos Estados desenvolvidos é a conces-
são de formas precárias de asilo no lugar de proteção e asilos duradouros. 
As formas precárias de proteção dos refugiados são populares porque não 
violam necessariamente a proibição de refoulement, tendo em vista que a 
Convenção garante apenas o non-refoulement, mesmo para aqueles que 
atendem à definição de refugiado e, portanto, não inviabiliza as políticas 
de proteção temporária.70 Goodwin-Gill, entretanto, critica essa forma de 
proteção temporária, pois, acredita que ela não está em conformidade 
com as obrigações dos países perante os direitos humanos, haja vista que 
meramente insere os indivíduos em um contexto de limbo.71

Sob a análise de Fitzpatrick, essa segunda tendência não é de todo 
negativa e não pode ser considerada como uma alegação de inutilidade 
da Convenção. Segundo ele, essa postura adotada pelos países evidencia 
e destaca ainda mais sua compreensão da importância do princípio do 
non-refoulement, pois mostra que, apesar de seus artifícios, ainda assim 

68  Ibid. 

69  Ibid. 

70  Ibid. 

71  GOODWIN-GILL, Guy S. The Right to Seek Asylum: Interception at Sea and the 
Principle of Non-Refoulement. International Journal of Refugee Law, v. 23. Oxford 
University Press, p. 443-457, 2011. 



Anuário de publicAções dA grAduAção 2017254

entendem da importância de cumprir, mesmo que minimamente, com a 
aplicação do art. 33 da Convenção.72

2.5. adequação das ferramentas legaIs dIsponíVeIs 

Um dos principais desafios na proteção internacional dos refugiados na 
atualidade consiste na adequação das ferramentas legais disponíveis para 
atuar nessa área. Existem lacunas nessas ferramentas que dificultam a apli-
cação dos instrumentos internacionais às pessoas que necessitam delas.73 
Nas primeiras décadas de vigência da Convenção de 1951, complementa-
da pelo Protocolo de 1967, esta se mostrou suficientemente flexível para 
proteger aqueles que necessitavam de proteção internacional. Diante da 
Guerra Fria, os conflitos internos que envolvem a opressão por motivos ét-
nicos e religiosos, bem como políticos, tornaram-se mais frequentes apon-
tando para a relevância dos critérios de aplicação do estatuto de refugiado 
contidos na definição da Convenção de 1951.74 

Existem, entretanto, casos em que são encontradas discrepâncias en-
tre uma evidente necessidade de proteção internacional e concessão de 
refúgio a um grupo de indivíduos e a interpretação por parte de alguns 
Estados sobre o conceito de refugiado presente na Convenção. Em alguns 
casos, essa aplicação restritiva decorre do fato de que alguns dos principais 
países de asilo não aderiram até o momento aos tratados internacionais.  
Em outros casos, os Estados de asilo mantiveram sua interpretação do 
conceito de refugiado conforme a Convenção de 1951, utilizando-se da li-
mitação geográfica aos refugiados provenientes da Europa.75 Diante dos 
possíveis conflitos e discussões humanitárias sobre tais lacunas faz-se 
necessária uma breve análise desses espaços normativos no contexto de 
efetiva aplicação desses instrumentos jurídicos chave para a proteção do 
direito dos refugiados. 

72  Ibid. 

73  FELLER, Erika. The Evolution of the International Refugee Protection Regime. 
Washington University Journal of Law & Police, v. 5, 2001. 

74  Notas sobre a Proteção Internacional (apresentadas pelo Alto Comissário) do 
Comitê Executivo do Programa do Alto Comissariado da quadragésima quinta ses-
são da ONU. International Journal of Refugee Law, v. 6. Oxford University Press, 1994.

75  Notas sobre a Proteção Internacional (apresentadas pelo Alto Comissário) do 
Comitê Executivo do Programa do Alto Comissariado da quadragésima quinta ses-
são da ONU. International Journal of Refugee Law, v. 6. Oxford University Press, 1994. 
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2.5.1. Definição de refugiado e seus limites 

A maioria dos países apoia a aplicação da Convenção e do Protocolo a 
refugiados de guerras civis com motivo para temer perseguições em virtu-
de de religião, origem étnica ou opinião política.76 Entretanto, nem todos 
os países concordam com a aplicação da proteção prevista nos referidos 
tratados internacionais quando a perseguição dos refugiados provém de 
autoridades não-governamentais. Em alguns países há a interpretação de 
que os termos da definição de refugiado exigem ou uma ameaça de per-
seguição por parte do governo ou a negação deliberada da proteção por 
esse governo ao indivíduo em questão.77

Considerando que esse problema que envolve disparidades na co-
bertura da proteção dos refugiados abrange a definição de “refugiado” 
abarcada na Convenção de 1951, mostra-se relevante a verificação de al-
guns aspectos da história da elaboração desses instrumentos. A definição 
básica de refugiado foi pensada com o intuito de ampliar o escopo de 
proteção ao máximo, abrangendo todos os que necessitam de proteção 
internacional.78 

O que ocorreu durante a Convenção de 1951 foi uma limitação das 
obrigações jurídicas futuras de seus países signatários, tendo em vista que 
o documento define as responsabilidades de cada Estado.79 Nesse sentido, 
foram incluídos dois fatores limitantes da aplicação da Convenção. O pri-
meiro, relacionado à data dos acontecimentos, que levaram ao pedido de 
refúgio dos requerentes. O segundo consiste em uma limitação geográfica, 
facultativa.80

Esses limites para a responsabilização dos Estados signatários não 
foram estendidos ao Alto Comissário. Sendo assim, a responsabilidade das 
Nações Unidas como um todo se estendia também aos refugiados que 
poderiam ser obrigados a fugir em consequência de acontecimentos ocor-
ridos após 1.º de janeiro de 1951, dentro e fora de Europa. Isso significa 
que desde o início da aplicação da Convenção, havia disparidade entre as 
categorias de pessoas a quem o Alto Comissário era obrigado a atender e 
proteger internacionalmente, e as obrigações legais aceitas pelos Estados-

76  Ibid.

77  Ibid.

78  FELLER, Erika. The Evolution of the International Refugee Protection Regime. 
Washington University Journal of Law & Police, v. 5, 2001.

79  Notas sobre a Proteção Internacional (apresentadas pelo Alto Comissário) do 
Comitê Executivo do Programa do Alto Comissariado da quadragésima quinta ses-
são da ONU. International Journal of Refugee Law, v. 6. Oxford University Press, 1994.

80  Ibid.
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-Membros. Essa situação somente se alterou com o Protocolo de 1967, com 
as limitações geográficas e temporais.81

A definição básica de refugiado presente na Convenção de 1951 foi 
pensada pelos redatores com base em fundado receio de perseguição, 
que se pensava como adequado para cobrir todos os que necessitavam 
de proteção internacional, devido a uma ruptura com seu país de origem.82 
Seu intuito era o de possibilitar aos refugiados não somente proteção, mas 
assegurar a esses indivíduos o exercício de seus direitos e liberdades fun-
damentais. Sua concepção, portanto, teve por objetivo alargar o âmbito de 
aplicação e a proteção concedidos pelos acordos internacionais anteriores 
relativos aos refugiados.83 

A partir do trecho adiante, extraído da Conferência de Plenipotenci-
ários convocada pela Assembleia Geral para concluir a elaboração e assi-
natura da Convenção, é possível perceber que a definição básica de refu-
giado deveria ter um significado inclusivo e não restritivo, de acordo com 
o objetivo fundamental de proporcionar proteção internacional a todos os 
que dela necessitam.84

A esperança de que a Convenção tenha valor como exemplo 
excedendo seu alcance contratual e que todas as nações se-
jam guiadas ao conceder, na medida do possível, às pessoas 
que se encontrem no seu território como refugiados e que não 
estejam abrangidos pelos termos da Convenção, ele fornece.

Entretanto, apesar de visar a criação de um conceito inclusivo para 
a proteção dos refugiados, o contexto de refúgio presente na época da 
Convenção apontou para um enfoque na proteção contra a perseguição 
individualizada baseada em raça, religião, nacionalidade, grupo social em 
particular, opinião política.85 Esse conceito, adequado ao contexto pós-Se-
gunda Guerra, não mais tem se mostrado suficiente para proteção daque-
les que realmente necessitam, deixando de abordar adequadamente as 
migrações forçadas contemporâneas.86 

O intuito da Convenção era a proteção dos indivíduos perseguidos 
por regimes totalitários ocorridos na Europa. Nesse sentido, a identidade 

81  GRAHL-MADSEN, Atle. Refugees and Refugee Law in a World in Transition. Mi-
chigan Yearbook of International Legal Studies, v. 3, p. 65-90.

82  Notas sobre a Proteção Internacional (apresentadas pelo Alto Comissário) do 
Comitê Executivo do Programa do Alto Comissariado da quadragésima quinta ses-
são da ONU. International Journal of Refugee Law, v. 6. Oxford University Press, 1994.

83  GRAHL-MADSEN, Atle, op. cit., p. 65-90.  

84  FITZPATRICK, Joan, op. cit., v. 9, p. 229-254, 1996.  

85  FITZPATRICK, Joan, op. cit., v. 9, p. 229-254, 1996. 

86  GRAHL-MADSEN, Atle, op. cit., p. 65-90.  
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e as motivações do perseguidor eram precisas. Nas perseguições presen-
tes, esses aspectos não mais se mostram discerníveis.87 Nas palavras de  
Fitzpatrick (1996): “A repressão vem às mãos de organizações sombrias 
cujos vínculos com a autoridade do Estado são deliberadamente obscure-
cidos ou que se retratam como antagonistas do estado formal”.

Esse contexto se verifica quando observada, por exemplo, a resposta 
dos sistemas de adjudicação de asilo aos casos de violência contra mulhe-
res. Alguns locais têm concedido, progressivamente, asilo para mulheres 
em fuga de graves violações de direitos humanos, como no caso da mutila-
ção genital feminina. Nesse caso, a motivação da perseguição geradora da 
necessidade de refúgio mostra natureza diversa daquela antecipada pelos 
redatores da Convenção.88 

Sendo assim, resta a reflexão quanto à necessidade de evolução  
e atualização da definição de refugiado e de perseguição, na medida em 
que a natureza da própria perseguição é alterada.89 Infelizmente, a elasti-
cidade da definição de perseguição depende da vontade política dos Es-
tados-Membros que implementaram a Convenção. Como a aplicação dos 
dispositivos internacionais referentes aos direitos dos refugiados é feita 
pelos próprios Estados, essa autointerpretação permite uma utilização 
mais restritiva e discricionária que limita e, em alguns casos, desvia os ob-
jetivos da proteção.90 

O receio de arcar com novas obrigações e responsabilizações em âm-
bito internacional faz com que os principais países que recebem refugiados 
insistam em aplicar um conceito ultrapassado e limitado de perseguição.91 
Por mais que esse receio leve ao cumprimento estrito das palavras presen-
tes na Convenção ocorre, por outro lado, um descumprimento com a inten-
ção buscada no dispositivo internacional que, conforme apontada supra, 
visava a aplicação mais abrangente e assegurava a todos os que necessitam 
proteção internacional.92

87  Ibid. 

88  Ibid. 

89  Ibid. 

90  GOODWIN-GILL, Guy S. Refugees and Resources. In Defense of the Alien, v. 11, 
p. 111-114, 1988.

91   FITZPATRICK, Joan, op. cit., v. 9, p. 229-254, 1996.

92  FITZPATRICK, Joan, op. cit., v. 9, p. 229-254, 1996. 
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2.5.2. Proteção quando os instrumentos internacionais sobre 
refugiados não se aplicam

Apesar de muitos países demonstrarem solidariedade ao tratarem do 
tema, a inexistência de um quadro internacional de proteção aos refugia-
dos que inclua todos aqueles que carecem de sua proteção leva a uma 
instabilidade no amparo desses indivíduos.93 

Isso pelo fato de que, nesse caso, o preenchimento das lacunas exis-
tentes entre os instrumentos normativos internacionais disponíveis e a pro-
teção dos refugiados depende das políticas humanitárias adotadas pelos 
governos, que se alteram ao longo do tempo e podem se influenciar por 
aspectos políticos ou pela opinião pública.94 O resultado dessa situação é, 
por muitas vezes, inconsistente, e consiste na concessão de asilo para al-
guns solicitantes e a negativa para outros, com base em posições políticas 
ou de política externa com seu país de origem.95 

Um exemplo de lacuna não preenchida pela Convenção de 1951 e pelo 
Protocolo de 1967 é a possibilidade de os países optarem por conceder 
refúgio formal apenas a indivíduos que já estavam no país de refúgio antes 
de determinada data, vetando a admissão de indivíduos em fuga da mes-
ma situação depois dessa data estabelecida.96 

2.5.2.1. Inaplicabilidade diante do conceito fixado de refúgio 

A existência de refugiados sobre os quais não se aplica a proteção prevista 
na Convenção de 1951 e no Protocolo de 1967 não se deve apenas a uma 
interpretação ampla ou estreita dos elementos de definição de refugiado, 
nem da difícil aplicação da Convenção em larga escala.97 Ocorre que mui-
tos solicitantes de refúgio fogem de conflitos armados, destruição de lares 
e colheitas, sem elementos que possam ser enquadrados como persegui-
ção. Essas pessoas, que claramente carecem de proteção internacional, 
não se enquadram na Convenção de 1951, na forma como tem sido aplica-
da nos últimos quarenta anos.98 

93  Notas sobre a Proteção Internacional (apresentadas pelo Alto Comissário) do 
Comitê Executivo do Programa do Alto Comissariado da quadragésima quinta ses-
são da ONU. International Journal of Refugee Law, v. 6. Oxford University Press, 1994.

94  Ibid.

95  Ibid.

96  Ibid.

97  HARVEY, C. J. Reconstructing Refugee Law. Journal of Civil Liberties, v. 3, p. 
159-190, 1998. 

98  HARVEY, C. J. Reconstructing Refugee Law. Journal of Civil Liberties, v. 3, p. 
159-190, 1998.
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O ACNUR, identificando a necessidade de proteção internacional e as-
sistência humanitária para esses indivíduos não abarcados pela Convenção  
adotou diversas soluções, como o alargamento de sua competência àque-
les que fogem de conflitos armados, mesmo sem indícios de perseguição.99 
A Assembleia Geral convidou regularmente o Alto Comissário a continuar 
suas atividades de assistência e proteção em favor dos refugiados dentro 
de seu mandato, bem como para aqueles a quem ele estende seus bons 
ofícios ou é convidado a ajudar, de acordo com as resoluções pertinentes 
da Assembleia Geral.100

A proteção desses indivíduos que não são habitualmente conside-
rados refugiados é concedida por meio de medidas legislativas, judiciais 
e administrativas, como disposições sobre partida voluntária alargada e 
estatuto temporário protegido num país, a classe designada para pessoas 
não reconhecidas como refugiados na Convenção de 1951, que, por moti-
vos humanitários imperiosos, não podem retornar a seu país de origem. 
Como exemplos podem ser listadas a autorização temporária de perma-
nência, as autorizações de residência concedidas por motivos de compai-
xão ou a suspensão temporária da deportação como medidas estendidas 
aos indivíduos não abrangidos pela proteção da Convenção de 1951.101 

A maioria dos países reconhece da importância de proteção desses 
indivíduos fora do escopo da proteção da Convenção de 1951, pois en-
xergam a situação como uma responsabilidade humanitária, sendo con-
cedida, normalmente, como um ato humanitário soberano ou como um 
dever nos termos do direito nacional, sem referência a obrigações jurídicas 
internacionais. Vale ressaltar, porém, que muitos países são signatários de 
outros instrumentos internacionais que poderiam ser utilizados para a pro-
teção de indivíduos que deveriam ser protegidos, mas não se enquadram 
na Convenção de 1951.102 

Um exemplo de dispositivo internacional que pode ser usado para jus-
tificar a proteção desses indivíduos seria a Convenção contra Tortura e Ou-
tros Tratamentos Degradantes, que conta com 82 Estados parte. Em seu 
art. 3.º há uma previsão que estabelece que: “Nenhum Estado Parte deve 
expulsar, devolver (refouler) ou extraditar uma pessoa para outro Estado 
onde existem motivos substanciais para crer que ele estaria em perigo de 
ser sujeito a tortura”. 

99  Ibid.

100 Notas sobre a Proteção Internacional (apresentadas pelo Alto Comissário) do 
Comitê Executivo do Programa do Alto Comissariado da quadragésima quinta ses-
são da ONU. International Journal of Refugee Law, v. 6. Oxford University Press, 1994.

101  Ibid.

102 Ibid.
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Disposições e proibições semelhantes podem ser encontradas na 
Convenção Europeia para a Proteção dos Direitos do Homem e das Liber-
dades Fundamentais, que guarda uma proibição implícita do regresso de 
qualquer pessoa a um lugar onde se deparasse com um risco “real e subs-
tancial” de maus-tratos.103 Embora esses instrumentos não protejam contra 
refoulement tão amplo como o proporcionado na África pela Convenção 
de OUA sobre Refugiados, proporcionam obrigações internacionais para 
com algumas pessoas que precisam de ajuda internacional, mesmo àque-
las que não se enquadram na definição de refugiado prevista na Conven-
ção de 1951.104 

2.5.2.2. Inaplicabilidade diante da localidade do pedido de 

refúgio 

Outra parcela de indivíduos que não recebe proteção dos tratados inter-
nacionais supracitados consiste nos grupos que buscam refúgio em países 
que não são signatários da Convenção de 1951, nem do Protocolo de 1967. 
Algumas localidades, nas Américas e na Ásia Ocidental vêm concedendo 
asilo, ao menos em sua modalidade temporária, aos refugiados sem serem 
signatárias de qualquer instrumento internacional específico sobre o as-
sunto.105 A maioria desses países demonstra apoio aos princípios básicos 
de proteção, em especial ao de non-refoulement e reconhece o papel de 
proteção desempenhado pelo ACNUR, cooperando com o Alto Comissa-
riado.106 

Entretanto, uma vez que não são parte de nenhum instrumento inter-
nacional pertinente à proteção dos refugiados, esses países, por muitas ve-
zes, aceitam solicitantes de refúgio de certos países, enquanto outros são 
tolerados a pedido do ACNUR. Ademais, a proteção dos refugiados e dos 
solicitantes nesses países depende apenas da política e da boa-vontade  
de seus governos, o que gera incerteza quanto a novos governos com políti-
cas diferentes quanto aos refugiados e quanto ao reconhecimento do papel 
desempenhado pelo ACNUR. Por esse motivo, o ACNUR continua a incenti-
var os Estados não signatários a aderir à Convenção de 1951 e ao Protocolo 
de 1967.107 

103  Notas sobre a Proteção Internacional (apresentadas pelo Alto Comissário) do 
Comitê Executivo do Programa do Alto Comissariado da quadragésima quinta ses-
são da ONU. International Journal of Refugee Law, v. 6. Oxford University Press, 1994.

104  Ibid.

105  Ibid. 

106  Ibid.

107  Ibid.
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2.5.3. Uso de princípios para alcançar as obrigações 
internacionais quanto à proteção dos refugiados

Conforme enfatiza a Assembleia Geral da ONU, o princípio do acesso a um 
procedimento é fundamental para a proteção internacional do direito dos 
refugiados.108 Sendo assim, a existência de um procedimento eficaz em 
âmbito global, que assegure a tomada rápida de decisões, faz-se necessá-
ria para que haja efetivo acesso à proteção estabelecida pelos tratados.109 

Ocorre, entretanto, que os dispositivos internacionais que tratam do 
direito dos refugiados possuem um enfoque maior no direito material des-
ses indivíduos e oferecem poucos detalhes quanto ao processo de solici-
tação de refúgio a ser seguido. Deixaram à escolha dos Estados, conforme 
a cultura interna de seu direito procedimental.110 Existem recomendações 
do Comitê Executivo do ACNUR, mas estas possuem instruções básicas, 
insuficientes para assegurar o princípio do acesso ao procedimento.111

A ausência de determinações internacionais específicas sobre o as-
sunto não impede, entretanto, o estabelecimento de princípios que podem 
ser tomados como base para que se alcance as obrigações internacionais 
quanto à proteção dos refugiados. Goodwin-Gill (1997) lista alguns des-
ses princípios, os quais ele considera substanciais para que o princípio do 
acesso ao procedimento seja garantido.112

Em primeiro lugar, o autor trata da necessidade de que o procedimen-
to de solicitação de refúgio seja imparcial e qualificado. Imparcial como 
forma de garantir que seja justo e eficaz, com aplicação coerente das re-
gras, com base em critérios claros e justos. 

Para tanto, enfatiza a credibilidade do sistema como face importante 
a ser garantida ao longo do processo. Essa característica pode ser alcan-
çada tanto por meio de efetivo exame de provas, audição de testemunhas, 
auxílio por parte de advogados, disponibilização de intérpretes treinados, 
independentes e imparciais, como também por meio do estabelecimento 
de um inquérito com padrões de exigência de provas e argumentação re-
alistas. 

A combinação desses dois fatores deve culminar, ainda, em uma to-
mada de decisão coerente, em âmbito interno e, na medida em que for 
possível, em relação ao sistema internacional de proteção aos refugiados. 

108  GOODWIN-GILL, Guy S. Who to Protect, How..., and the Future. International 
Journal of Refugee Law, v. 9. Oxford University Press, p. 1-7, 1997. 

109  Ibid.

110   Ibid.

111    Ibid.

112   Ibid.
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As decisões, portanto, devem ser fundamentadas, considerando os fatos e 
as provas apresentados, bem como a legislação.113 

Em segundo lugar, Goodwin-Gill salienta da necessidade de uma 
previsão de apelo ou revisão das decisões quanto ao refúgio. Qualquer 
processo, por mais eficaz que seja, pode conter erros. A possibilidade de 
apelação quanto a uma decisão inicial sobre uma solicitação de refúgio 
garante uma oportunidade para a correção de possíveis erros, além de ser 
uma forma de homogeneizar decisões e proporcionar coerência.

Por fim, destaca-se da importância de confiança no ambiente proces-
sual. Sugere-se, portanto, a substituição de uma abordagem adversária, de 
confrontos, por uma investigação cooperativa. Não significa um abandono 
da verificação da investigação documental e das reivindicações trazidas 
pelo indivíduo, mas sim uma facilitação do processo para os casos em que 
haja consenso geral sobre as fontes e padrões de verificação, que pode-
riam ensejar uma integração automática como antecedente ou conheci-
mento comum. Essa forma de abordagem, não adversária, no processo 
de determinação de refúgio, garante um atendimento prospectivo e não 
retrospectivo, para que se atenda às demandas de proteção de forma atu-
alizada. 

2.5.3.1. Implementação do direito dos refugiados no Brasil

2.5.3.1.1. Legislação brasileira

A implementação do direito dos refugiados no Brasil teve início efetivo 
com a ratificação e promulgação da Convenção Sobre o Estatuto dos Re-
fugiados, feita por meio do Decreto n.o 50.215,114 em 28 de janeiro de 1961. 
Nesse momento, entretanto, a ratificação foi feita com reservas temporais 
e geográficas.115 Ademais, o decreto excluía a aplicação dos arts. 15 e 17 
da Convenção.116 O conteúdo desses artigos resguardam, respectivamente, 
os direitos de associação e a profissões assalariadas, conforme exposto 
adiante: 

113  GOODWIN-GILL, Guy S. Who to Protect, How..., and the Future. International 
Journal of Refugee Law, v. 9. Oxford University Press, p. 1-7, 1997.

114  BRASIL. Decreto n.º 50.215/61, de 28 de janeiro de 1961.

115  SAADEH, Cyro; EGUCHII, Mônica Mayumi. Convenção Relativa ao Estatuto dos 
Refugiados e Protocolo sobre o Estatuto dos Refugiados. Procuradoria Geral do Es-
tado de São Paulo. 

116  DOMINGUEZ, Juliana, BAENINGER, Rosana. Programa de Reassentamento de 
Refugiados no Brasil, [s.l.], [s.e.], [s.d.]. 
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Decreto n.o 50.215, de 28 de janeiro de 1961

.........................................................................................................................

Art. 15. Direitos de associação

Os Estados Contratantes concederão aos refugiados que re-
sidem regularmente em seu território, no que concerne às 
associações sem fins políticos nem lucrativos e aos sindica-
tos profissionais, o tratamento mais favorável concedido aos 
nacionais de um país estrangeiro, nas mesmas circunstâncias.

.........................................................................................................................

Art. 17. Profissões assalariadas

1. Os Estados Contratantes darão a todo refugiado que resida 
regularmente no seu território o tratamento mais favorável 
dado, nas mesmas circunstâncias, aos nacionais de um país 
estrangeiro no que concerne ao exercício de uma atividade 
profissional assalariada. 

2. Em qualquer caso, as medidas restritivas impostas aos es-
trangeiros ou ao emprego de estrangeiros para a proteção 
do mercado nacional do trabalho não serão aplicáveis aos re-
fugiados que já estavam dispensados na data da entrada em 
vigor desta Convenção pelo Estado Contratante interessado, 
ou que preencham uma das seguintes condições: 

a) contar três anos da residência no país; 

b) ter por cônjuge uma pessoa que possua a nacionalidade 
do país de residência. Um refugiado não poderá invocar o 
benefício desta disposição no caso de haver abandonado o 
cônjuge; 

c) ter um ou vários filhos que possuam a nacionalidade do 
país de residência. 

3. Os Estados Contratantes considerarão com benevolência 
a adoção de medidas tendentes a assimilar os direitos de 
todos os refugiados no que concerne ao exercício das pro-
fissões assalariadas aos dos seus nacionais, e em particular 
para os refugiados que entraram no seu território em virtude 
de um programa de recrutamento de mão-de-obra ou de um 
plano de imigração.
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O Protocolo de 1967 foi ratificado pelo Brasil onze anos após a ratifi-
cação da Convenção, em 1972,117 o que resultou na derrubada da reserva 
temporal.118 Entretanto, as demais reservas permaneceram, sendo a geo-
gráfica derrubada em 1989119 e àquela feita aos arts. 15 e 17 retirada em 
1990.120 A Constituição Federal de 1988 foi de grande influência para a reti-
rada das ressalvas feitas aos direitos de associação e trabalho presentes na 
Convenção, haja vista que ambas são garantias constitucionais, expressas 
nos arts. 5.º, XIII e XVII, e 7.º, IV.121

Além disso, a Constituição Federal de 1988 também teve papel fun-
damental ao assegurar como diretriz das relações internacionais a preva-
lência dos direitos humanos em seu art. 4.º, servindo como impulso para a 
criação da Lei n.º 9.474/97,122 que trata do direito dos refugiados no país, 
como forma de incorporação das normas internacionais. Nesse sentido, 
o Brasil foi o primeiro país da Conesul a sancionar uma lei voltada para a 
proteção dos refugiados.123 

A Lei n.º 9.474/97 estabelece mecanismos para a aplicação e imple-
mentação do Estatuto dos Refugiados, presente na Convenção de 1951. A 
norma brasileira voltada à proteção dos refugiados se diferencia das demais 
pelo fato de que foi elaborada em conjunto com órgãos especializados na 
proteção dos refugiados, como o ACNUR e as Cáritas Arquidiocesanas. Es-
tas auxiliaram na constituição basilar da elaboração de políticas públicas 
voltadas para refugiados, que tiveram início a partir de sua edição.124

Há ainda a lei n.º 13.445/2017, que dispõe de princípios e diretrizes 
sobre as políticas públicas direcionadas a imigrantes e visitantes, inclusi-
ve quanto ao refúgio, devendo ser aplicada em conjunto com as normas 

117  SAADEH, Cyro; EGUCHII, Mônica Mayumi. Convenção Relativa ao Estatuto dos 
Refugiados e Protocolo sobre o Estatuto dos Refugiados. Procuradoria Geral do Es-
tado de São Paulo.

118  Ibid. 

119  PACÍFICO, Andrea Maria; MENDONÇA, Renata. A proteção sociojurídica dos 
refugiados no Brasil. Textos & Contextos, v. 9, n. 1. Porto Alegre: PUC-RS, p. 170-181, 
jan./jun. 2010. 
120  LEÃO, Renato Zerbini Ribeiro. O reconhecimento dos refugiados pelo Brasil. 
Decisões comentadas do Conare. 
121  SAADEH, Cyro; EGUCHII, Mônica Mayumi. Convenção Relativa ao Estatuto dos 
Refugiados e Protocolo sobre o Estatuto dos Refugiados. Procuradoria Geral do Es-
tado de São Paulo. 

122  LEÃO, Renato Zerbini Ribeiro, op. cit.

123  DOMINGUEZ, Juliana, BAENINGER, Rosana. Programa de Reassentamento de 
Refugiados no Brasil, [s.l.], [s.e.], [s.d.].

124  PACÍFICO, Andrea Maria; MENDONÇA, Renata. A proteção sociojurídica dos 
refugiados no Brasil. Textos & Contextos, v. 9, n. 1. Porto Alegre: PUC-RS, p. 170-181, 
jan./jun. 2010.
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internacionais específicas sobre refugiados, asilados e apátridas.125 Ela es-
tabelece algumas mudanças e assegura novos direitos a esses indivíduos, 
conforme será especificado mais à frente.

2.5.3.1.2. Lei n.º 9.474/97

Tendo em vista que a Lei n.º 9.474/97 foi elaborada com base na Conven-
ção de 1951, também se encontram na legislação nacional as divisões de 
cláusulas, com cláusulas de inclusão e exclusão em seu primeiro título e 
aquelas que tratam da cessação, em seu título sexto.126

Além dessas, também possui cláusulas de perda e outras que regulam 
as etapas do processo de solicitação de refúgio e posteriores a ele, que 
não estão presentes nos dispositivos internacionais por dependerem de 
determinações dos países soberanos signatários da Convenção das cir-
cunstâncias em que deve existir a perda do título de refugiado.127

2.5.3.1.3. Cláusulas de inclusão

A Lei n.º 9.474/97 traz a definição de refugiado em seu art. 1.º, conforme 
transcrito abaixo:

Lei n.º 9.474, de 22 de julho de 1997

Art. 1.º Será reconhecido como refugiado todo indivíduo que:

I - devido a fundados temores de perseguição por motivos 
de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões po-
líticas encontre-se fora de seu país de nacionalidade e não 
possa ou não queira acolher-se à proteção de tal país;

II - não tendo nacionalidade e estando fora do país onde 
antes teve sua residência habitual, não possa ou não queira 
regressar a ele, em função das circunstâncias descritas no 
inciso anterior;

III - devido a grave e generalizada violação de direitos hu-
manos, é obrigado a deixar seu país de nacionalidade para 
buscar refúgio em outro país.

A partir de uma análise baseada nos dispositivos internacionais sobre re-
fugiados é possível constatar que os dois primeiros incisos do art. 1.º da Lei 

125  SENADO FEDERAL. Projeto da nova Lei de Migração segue para sanção presiden-
cial. Disponível em: <http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/04/18/projeto-
-da-nova-lei-de-migracao-segue-para-sancao-presidencial>. Acesso em: 20 jun. 2017. 

126  LEÃO, Renato Zerbini Ribeiro. O reconhecimento dos refugiados pelo Brasil. 
Decisões comentadas do Conare.

127  Ibid.
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9.474/97 preveem a concessão de refúgio de forma similar à que é feita na 
Convenção de 1951 e em seu Protocolo128 para pessoas que sofrem de persegui-
ção em seu país de origem, por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo 
social ou opiniões políticas, não podendo, por esse motivo, retornar a ele. 

Além dessas duas cláusulas de inclusão, que caracterizam os chama-
dos “refugiados da Convenção”,129 a legislação brasileira conta com uma 
terceira, que prevê a concessão de refúgio diante da constatação de grave 
e generalizada violação de direitos humanos. 

Essa previsão mais ampla do que a prevista nos tratados internacio-
nais citados é proveniente de um movimento de reflexões regionais sobre 
o estatuto dos refugiados.130 Essa caracterização em específico é prove-
niente da Declaração de Cartagena,131 de 1984. Nesse sentido, a legislação 
brasileira se mostra moderna por contemplar as definições estatutárias das 
Nações Unidas, ao mesmo tempo em que institui também em sua cláusula 
sobre a definição dos refugiados o entendimento da América Latina.132 

A partir das disposições presentes na Lei n.º 9.474/97, bem como de 
decisões quanto à solicitação de refúgio, torna-se perceptível a existência 
de critérios cujo preenchimento é imprescindível para a concessão do re-
fúgio nos dois primeiros incisos: perseguição em caráter objetivo e o temor 
subjetivo por ela gerado.133 A averiguação desses dois fatores ocorre por 
meio da verificação da credibilidade dos dados e fatos apresentados pelos 
solicitantes.134

Também é analisado o agente perseguidor, seja por meio de estudo 
sobre a situação no país de origem dos solicitantes em casos gerais ou por 
meio de uma verificação quanto a possíveis perseguições individualizadas, 
ambas feitas por parte do Estado ou de agentes não estatais.135 Constatada 
a existência de ambos os fatores, o refúgio é concedido. 

Outro aspecto que deve ser ressaltado sobre o art. 1.º da Lei n.º 
9.474/97 é que ela possibilita a proteção de grupos vulneráveis, nos quais 

128  LEÃO, Renato Zerbini Ribeiro. O reconhecimento dos refugiados pelo Brasil. 
Decisões comentadas do Conare.

129  Ibid.

130  Ibid. 

131   Ibid. 

132  PACÍFICO, Andrea Maria; MENDONÇA, Renata. A proteção sociojurídica dos 
refugiados no Brasil. Textos & Contextos, v. 9, n. 1.Porto Alegre: PUC-RS, p. 170-181, 
jan./jun. 2010.

133  LEÃO, Renato Zerbini Ribeiro. O reconhecimento dos refugiados pelo Brasil. 
Decisões comentadas do Conare.

134  Ibid.

135  Ibid.
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se enquadram mulheres, crianças, homossexuais, líderes políticos e co-
munitários.136 Nesses três casos, não é dada importância sobre a posição 
política defendida pelo solicitante, sendo relevante apenas a postura do 
agente perseguidor e o temor do solicitante.137 Um exemplo dessa situação 
pode ser verificado no caso de colombianos homossexuais, em que o refú-
gio foi concedido em razão das circunstâncias por eles enfrentadas em seu 
local de origem.138 As circunstâncias narradas no caso demonstram que 
a conduta dos agentes não estatais ultrapassava a discriminação, sendo 
ameaça real, comprovada com os assassinatos seletivos que ocorriam na 
região, conforme disposto a seguir: 

Os mesmos eram provenientes de uma região com forte pre-
sença paramilitar onde ocorria a prática da “limpeza social”, 
ou seja, assassinatos seletivos, de caráter propagandista e 
moralista, que tinham como alvos pessoas consideradas no-
civas à sociedade, tais como prostitutas, viciados em drogas, 
ladrões, menores abandonados e homossexuais. O caso re-
velou que os solicitantes, por constituírem um casal homos-
sexual, passaram a sofrer agressões e ameaças por parte de 
grupos armados que atuavam na região.139

Nesse sentido, constata-se a existência de fundado temor de perse-
guição, cabendo a aplicação do inciso I e a consequente concessão de 
refúgio. 

A aplicação do inciso III, conforme indicado anteriormente, segue a 
utilização de critérios distintos daqueles adotados para a aplicação dos 
incisos I e II. Essa parte da lei trata de perseguição por grave e generaliza-
da violação de direitos humanos, sendo a aplicação dessa hipótese para 
a concessão de refúgio dependente da verificação de dois fatores: (i) a 
inexistência de Estado democrático de direito, verificada pela inexistên-
cia ou inabilitação de instituições que representem os poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário;140 e (ii) o reconhecimento internacional de que o 
território em que o solicitante do refúgio se encontrava apresenta grave e 
generalizada violação de direitos humanos, seja em seu território total ou 
em apenas parcela dele.141

136  Ibid.

137  Ibid.

138  Ibid.

139  BRASIL. Conare. Processo n.º 08495.002602/2002-69.

140  LEÃO, Renato Zerbini Ribeiro. O reconhecimento dos refugiados pelo Brasil. 
Decisões comentadas do Conare.

141   Ibid.
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Um exemplo em que o refúgio foi concedido por meio da aplicação do 
inciso II do art. 1.º pode ser encontrado no caso de um solicitante serra-le-
onês, cujo pedido de refúgio se embasava nas graves violações de direitos 
humanos enfrentadas no país, em vista da guerra civil lá existente.142

Serra Leoa vivia uma situação de guerra civil, em que os re-
beldes atacavam civis e forças do governo, principalmente 
nas cidades litorâneas. Assim, solicitante, que era natural da 
capital, teve sua família dizimada pela guerra, razão pela qual 
decidiu fugir buscando garantir a sua integridade. Para tanto, 
embarcou em um navio que o trouxe ao Recife.143

Dessa forma, em situações como as narradas no trecho, verifica-se 
temor de perseguição fundado em violações de direitos humanos resultan-
tes da guerra, cabendo a concessão de refúgio com base no inciso III do 
art. 1.º da Lei n.º 9.474/97. 

Além do art. 1.º, também é cláusula de inclusão o art. 2.º, que busca as-
segurar a unidade familiar, estendendo o refúgio à família do solicitante.144 
Esse artigo cria, portanto, uma extensão da proteção e do direito àqueles 
membros economicamente dependentes, fortalecendo o objetivo do ins-
tituto de refúgio.145

Art. 2.º Os efeitos da condição dos refugiados serão exten-
sivos ao cônjuge, aos ascendentes e descendentes, assim 
como aos demais membros do grupo familiar que do refugia-
do dependerem economicamente, desde que se encontrem 
em território nacional. (grifou-se)

Um exemplo146 dessa extensão ocorreu no caso em que uma congolesa 
foi reconhecida como refugiada pelo governo brasileiro, sem saber do pa-
radeiro de seu marido, que fugiu da República Democrática do Congo por 
perseguições. Ao descobrir que seu cônjuge estava em território brasileiro, 
a refugiada solicitou ao governo brasileiro a extensão do refúgio a seu ma-
rido, como forma de resguardar a unidade familiar.147 

142  Ibid.

143  BRASIL. Conare. Processo n.º 08400.015093/2000-84. 

144  LEÃO, Renato Zerbini Ribeiro. O reconhecimento dos refugiados pelo Brasil. 
Decisões comentadas do Conare.

145  Ibid.

146  LEÃO, Renato Zerbini Ribeiro. O reconhecimento dos refugiados pelo Brasil. 
Decisões comentadas do Conare.

147  BRASIL. Conare. Processo n.º MJ 0800.009413/2007-46.
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2.5.3.1.4. Cláusulas de cessação 

As cláusulas de cessação são responsáveis pela interrupção da proteção 
proveniente do refúgio,148 estando presentes no art. 38 da Lei n.º 9.474/97. 

Art. 38. Cessará a condição de refugiado nas hipóteses em 
que o estrangeiro:

I - voltar a valer-se da proteção do país de que é nacional;

II - recuperar voluntariamente a nacionalidade outrora per-
dida;

III - adquirir nova nacionalidade e gozar da proteção do país 
cuja nacionalidade adquiriu;

IV - estabelecer-se novamente, de maneira voluntária, no país 
que abandonou ou fora do qual permaneceu por medo de 
ser perseguido;

V - não puder mais continuar a recusar a proteção do país de 
que é nacional por terem deixado de existir as circunstâncias 
em conseqüência das quais foi reconhecido como refugiado;

VI - sendo apátrida, estiver em condições de voltar ao país no 
qual tinha sua residência habitual, uma vez que tenham dei-
xado de existir as circunstâncias em conseqüência das quais 
foi reconhecido como refugiado.

As hipóteses de cessação previstas na Lei n.º 9.474/97 são as mes-
mas previstas na Convenção de 1951, em seu art. 1.º, alínea c.149 É possível 
constatar que as quatro primeiras hipóteses de cessação são aplicáveis de 
acordo com a voluntariedade do refugiado, devendo partir dele a busca 
por proteção do seu país de origem ou de outro.150 A mesma voluntarieda-
de se aplica ao inciso V, visto que o Brasil adotou posicionamento de que 
o inciso não será usado para a repatriação forçada.151 O inciso VI faz cessar 
o refúgio pelo fato de não mais existirem as circunstâncias que fundavam 
o pedido e a concessão desse status.152 

148  SAADEH, Cyro; EGUCHII, Mônica Mayumi. Convenção Relativa ao Estatuto dos 
Refugiados e Protocolo sobre o Estatuto dos Refugiados. Procuradoria Geral do Es-
tado de São Paulo. 

149  Ibid.

150  Ibid.

151   Ibid.

152  Ibid.
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2.5.3.1.5. Cláusulas de exclusão 

As cláusulas de exclusão impedem que o solicitante de refúgio seja aceito 
sob esse título pelo país. Sendo assim, é perceptível que a aplicação dessa 
cláusula deve ser feita antes da concessão de refúgio, para que haja maior 
efetividade.153 

Art. 3.º Não se beneficiarão da condição de refugiado os in-
divíduos que:

I - já desfrutem de proteção ou assistência por parte de orga-
nismo ou instituição das Nações Unidas que não o Alto Co-
missariado das Nações Unidas para os Refugiados - ACNUR;

II - sejam residentes no território nacional e tenham direitos 
e obrigações relacionados com a condição de nacional bra-
sileiro;

III - tenham cometido crime contra a paz, crime de guerra, 
crime contra a humanidade, crime hediondo, participado de 
atos terroristas ou tráfico de drogas;

IV - sejam considerados culpados de atos contrários aos fins 
e princípios das Nações Unidas.

A Lei n.º 9.474/97 traz como hipóteses de exclusão as mesmas pre-
vistas na Convenção de 1951.154 É perceptível que os dois primeiros incisos 
excluem a concessão de refúgio para aqueles solicitantes que não correm 
riscos diante de temor fundado em perseguição, pois já possuem proteção 
de organismos internacionais (art. 1.º, alínea d, da Convenção, e art. 3.º, 
inciso I, da Lei n.º 9.474/97) ou que foram acolhidos em um país que lhes 
confere os mesmos direitos e deveres que concedem aos seus nacionais 
(art. 1.º, e, da Convenção, e art. 3.º, II, do mesmo diploma legal).155

Os dois últimos incisos se relacionam com a exclusão de indivíduos 
cujo comportamento é reprovável, seja em caráter penal (art. 1.º, alínea f, 
da Convenção, e art. 3.º, inciso III, da lei brasileira) ou em relação às finali-
dades e princípios da ONU (art. 3.º, inciso IV, da Lei n.º 9.474/97).156 

Vale ressaltar que a aplicabilidade das cláusulas de exclusão não se es-
tende aos familiares de um indivíduo que nelas se encaixa, desde que estes 
preencham alguma das hipóteses presentes no art. 1.º da Lei n.º 9.474/97.157

153  Ibid.

154  Ibid. 

155  Ibid. 

156  Ibid.

157  LEÃO, Renato Zerbini Ribeiro. O reconhecimento dos refugiados pelo Brasil. 
Decisões comentadas do Conare.
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2.5.3.1.6. Cláusulas de perda 

Outra cláusula em destaque é a cláusula de perda. Nela estão inseridas as 
situações que ocasionarão a perda da condição de refugiado. Essas situa-
ções estão presentes nos incisos do art. 39 da Lei n.º 9.474/97.158 Observe 
que o texto normativo possibilita a distinção em três grupos de situações 
que gerem a perda da condição de refugiado.159 

O primeiro diz respeito à autonomia individual daquele que teve o 
reconhecimento de refugiado, assim, o inciso I do art. 39 gera, na verdade, 
um direito ao refugiado em renunciar. Em outras palavras, o refugiado que 
quiser renunciar sua condição possui o direito de assim fazê-lo, volunta-
riamente.160 

O segundo se refere a um descumprimento de uma condição do re-
fúgio, que é a permanência no território brasileiro, não podendo haver a 
saída sem a prévia autorização do governo brasileiro161 (art. 39, IV, Lei n.º 
9.474/97).

Por fim, o terceiro grupo se refere àqueles que por comportamentos 
gravosos perderão a condição de refugiado.162 Segundo a previsão legisla-
tiva, vide incisos II e III do art. 39 da mesmo diploma legal, àqueles que ti-
verem apresentado informações falsas ou colocarem em risco a segurança 
nacional ou ordem pública. Observe a norma adiante:

Art. 39. Implicará perda da condição de refugiado:

I - a renúncia;

II - a prova da falsidade dos fundamentos invocados para o 
reconhecimento da condição de refugiado ou a existência de 
fatos que, se fossem conhecidos quando do reconhecimento, 
teriam ensejado uma decisão negativa;

III - o exercício de atividades contrárias à segurança nacional 
ou à ordem pública;

IV - a saída do território nacional sem prévia autorização do 
Governo brasileiro.

158  SAADEH, Cyro; EGUCHII, Mônica Mayumi. Convenção Relativa ao Estatuto dos 
Refugiados e Protocolo sobre o Estatuto dos Refugiados. Procuradoria Geral do Es-
tado de São Paulo.

159  Ibid. 

160  Ibid. 

161   Ibid. 

162  LEÃO, Renato Zerbini Ribeiro. O reconhecimento dos refugiados pelo Brasil. 
Decisões comentadas do Conare.
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2.5.3.1.7. Principais direitos envolvidos

O título de refugiado no Brasil garante a proteção de direitos específicos 
voltados para o bem-estar e a estabilidade desses indivíduos. Um dos di-
reitos basilares garantidos pelo refúgio é a proibição de deportação do 
solicitante (non-refoulement).163 Tal proibição está presente não somente 
na legislação nacional,164 mas também no texto da Convenção de 1951, em 
seu art. 33. O objetivo desse direito é o de garantir estabilidade para esses 
migrantes, assegurando que eles não mais serão expostos à situação de-
gradante da qual fugiram.165 

Essa proteção, entretanto, não exclui as possibilidades de cessação e 
perda do título de refugiado, previstas na Lei n.º 9.474/97. Essas possibi-
lidades são exceções, sendo aplicáveis em caso de ameaça ao bem-estar 
social. A proteção aqui tratada busca conceder estabilidade aos refugia-
dos e solicitantes sob as circunstâncias ordinárias. 

A proibição de deportação do solicitante, garantida pelo art. 37166 da 
Lei n.º 9.474/97, portanto, visa reforçar a proteção contra tortura,167 pre-
vista no ordenamento jurídico interno, como no art. 5.º, III, da Constituição 
Federal de 1988 e em dispositivos internacionais, como a Convenção Inte-
ramericana para Prevenir e Punir a Tortura, a Carta da Organização dos Es-
tados Americanos e a Carta das Nações Unidas, segundo os quais ninguém 
pode ser submetido a um tratamento desumano ou degradante.168 Consi-
derando que os solicitantes de refúgio no Brasil saíram de seus países para 
fugir de perseguições ou de graves violações de direitos humanos,169 o ato 

163  ANDRADE, José H. Fischel de; MARCOLINI, Adriana. A política brasileira de 
proteção e de reassentamento de refugiados: breves comentários sobre suas princi-
pais características. Revista Brasileira de Política Interna, v. 45, n. 1. Brasília, p. 168-176. 

164  BRASIL. Lei n.º 9.474/97 – Art. 7.º O estrangeiro que chegar ao território na-
cional poderá expressar sua vontade de solicitar reconhecimento como refugiado a 
qualquer autoridade migratória que se encontre na fronteira, a qual lhe proporcio-
nará as informações necessárias quanto ao procedimento cabível. § 1.º Em hipótese 
alguma será efetuada sua deportação para fronteira de território em que sua vida ou 
liberdade esteja ameaçada, em virtude de raça, religião, nacionalidade, grupo social 
ou opinião política.

165  SAADEH, Cyro; EGUCHII, Mônica Mayumi. Convenção Relativa ao Estatuto dos 
Refugiados e Protocolo sobre o Estatuto dos Refugiados. Procuradoria Geral do Es-
tado de São Paulo.

166  BRASIL. Lei n.º 9.474/97 – Art. 37. A expulsão de refugiado do território nacio-
nal não resultará em sua retirada para país onde sua vida, liberdade ou integridade 
física possam estar em risco, e apenas será efetivada quando da certeza de sua ad-
missão em país onde não haja riscos de perseguição.

167  AMORIM, João Alberto Alves, op. cit., 2012.

168  Ibid. 

169  Ibid.
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de forçá-los a retornar àquela mesma região, diante das mesmas circuns-
tâncias das quais fugiram constitui uma forma de tortura.170 

Existe, portanto, uma preocupação em fornecer determinada segu-
rança para os refugiados e solicitantes de refúgio ao longo do Globo. Tal 
preocupação é reforçada por duas outras garantias envolvidas: a de reas-
sentamento e a de direito ao trabalho. A primeira trata da transferência 
do refugiado para um terceiro país, garantindo maior segurança ao indi-
víduo e melhores perspectivas de integração,171 enquanto a segunda bus-
ca a possibilidade de o refugiado sobreviver no país em que foi acolhido, 
tendo condições de se sustentar e, nesse sentido, viver fora de seu país de 
origem. 

O reassentamento, previsto nos arts. 45 e 46 da Lei n.º 9.474/97, pos-
sui caráter voluntário e depende de planejamento e de colaboração entre 
as mais diversas instituições para que funcione.172 O instituto tem a fun-
ção precípua de ampliar a proteção dos indivíduos, garantindo o melhor 
acolhimento dos refugiados por meio da consideração das peculiaridades, 
características e desejos de cada indivíduo. 

O instituto do reassentamento ultrapassa a garantia do direito de ir e 
vir, tendo em vista que esta é concedida a qualquer refugiado, reassentado 
ou não, podendo circular pelo país e até mesmo visitar outro país, desde 
que informe à Polícia Federal,173 possua autorização da instituição respon-
sável e siga as regras e prazos por ela estipulados. Nesse sentido, o reas-
sentamento visa garantir a adaptação dos refugiados às novas condições 
do país que se inseriram, maximizando seu bem-estar. 

O direito de trabalhar também busca a inserção social do refugiado, 
além de garantir a estabilidade financeira. Ele surge com a aprovação do 
pedido de refúgio ao governo, a partir do momento em que o indivíduo se 
registra na Polícia Federal, estando previsto no art. 6.º da Lei n.º 9.474/97 
que assevera: “Art. 6.º O refugiado terá direito, nos termos da Convenção 
sobre o Estatuto dos Refugiados de 1951, a cédula de identidade com-
probatória de sua condição jurídica, carteira de trabalho e documento de 
viagem”. O citado art. 6.º, bem como o Ministério do Trabalho, que alterou 
a identificação presente na carteira de trabalho, trocando o termo “refu-
giado” por “estrangeiros com base na Lei 9.474/97”,174 reduziram a dis-

170  Ibid. 

171   DOMINGUEZ, Juliana, BAENINGER, Rosana. Programa de Reassentamento de 
Refugiados no Brasil, [s.l.], [s.e.], [s.d.]. 

172  Ibid. 

173  AMORIM, João Alberto Alves, op. cit., 2012.

174  PACÍFICO, Andrea Maria; MENDONÇA, Renata. A proteção sociojurídica dos 
refugiados no Brasil. Textos & Contextos, v. 9, n. 1. Porto Alegre: PUC-RS, p. 170-181, 
jan./jun. 2010. 
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criminação desses indivíduos. Asseguraram, portanto, sua inserção social, 
conforme o art. 43175 da Lei Nacional sobre o Estatuto dos Refugiados e sua 
Independência Financeira.176 

Importante destacar, entretanto, a diferença entre o direito de tra-
balhar e o direito a um trabalho. No Brasil, o refugiado detém a liberdade 
de trabalhar, podendo exercer qualquer profissão, desde que regularizada 
e legal no país. Contudo, não há uma garantia do governo quanto à exis-
tência de emprego.177 Nesse sentido, o Brasil adotou uma postura menos 
assistencialista e mais construtivista em relação ao emprego dos refugia-
dos.178 O auxílio para que esses indivíduos sejam empregados, geralmente, 
é proveniente do esforço de outras instituições, principalmente das orga-
nizações filantrópicas.179

2.5.3.1.8. Lei n.º 13.445/2017180

A Lei n.º 13.445/2017, cujos eventuais ajustes na administração têm como 
data limite o dia 20 de novembro de 2017,181 revoga o Estatuto do Estran-
geiro (Lei n.º 6.815/80), adotado durante o regime militar, para instituir 
a Lei de Migração.182 A nova norma, proposta por Aloysio Nunes Ferreira 
(PSDB-SP), deixa de tratar a imigração como assunto de segurança nacio-
nal e instaura uma perspectiva humanitária,183 compatível com o texto e 

175  BRASIL. Lei n.º 9.474/97 – Art. 43. No exercício de seus direitos e deveres, a condi-
ção atípica dos refugiados deverá ser considerada quando da necessidade da apresen-
tação de documentos emitidos por seus países de origem ou por suas representações 
diplomáticas e consulares.

176  CARLET, F.; MILESI, Rosita. Refugiados e políticas públicas. In: RODRIGUES, 
Viviane (Org.). Direitos humanos e refugiados. Vila Velha/ES: Nuares/Centro Univer-
sitário Vila Velha; ACNUR; IMDH, 2006, p. 123-150.

177  PACÍFICO, Andrea Maria; MENDONÇA, Renata. A proteção sociojurídica dos 
refugiados no Brasil. Textos & Contextos, v. 9, n. 1. Porto Alegre: PUC-RS, p. 170-181, 
jan./jun. 2010. 

178  ANDRADE, José H. Fischel de; MARCOLINI, Adriana, op. cit., 2002. 

179  Ibid.

180  WELLE, Deutsche. O que muda com a nova lei de migração? Texto coloca o Bra-
sil em posição de vanguarda e garante igualdade de direitos a imigrantes que chegam 
ao país. Carta Capital. Disponível em: <https://www.cartacapital.com.br/politica/o-
-que-muda-com-a-nova-lei-de-migracao>. Acesso em: 15 jun. 2017. 

181  FERNANDES, Janaina de Mendonça; SPOHR, Alexandre. Antigos problemas, no-
vos desafios: Como a Lei de Migração pode inserir estrangeiros no mercado de traba-
lho. FGV DAAP. Disponível em: <http://dapp.fgv.br/antigos-problemas-novos-desafios-
-como-lei-de-migracao-pode-inserir-estrangeiros-no-mercado-de-trabalho/ >. Acesso 
em: 21 jun. 2017. 

182  SENADO FEDERAL. Projeto da nova Lei de Migração segue para sanção presi-
dencial. Disponível em: <http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/04/18/
projeto-da-nova-lei-de-migracao-segue-para-sancao-presidencial>. Acesso em: 20 
jun. 2017. 

183  PORTAL BRASIL. Lei de Migração atenderá melhor estrangeiros em busca de 
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diretrizes constitucionais, conforme explica o relator do texto legal, sena-
dor Tasso Jereissati (PSDB-CE):184 “A antiga lei era defasada e enxergava 
o migrante como uma ameaça, alguém que somente seria aceito na socie-
dade se trouxesse vantagens econômicas, sem receber contrapartida pela 
contribuição ao desenvolvimento do Brasil”.

A Lei n.º 13.445/2017 dispõe princípios e diretrizes sobre as políticas 
públicas direcionadas a imigrantes e visitantes, inclusive quanto ao refúgio, 
devendo ser aplicada em conjunto com as normas internacionais específi-
cas sobre refugiados, asilados, conforme dispõe seu art. 2.º.185

2.6. acolHIda HumanItárIa 

Conforme apontado nos itens supra, o refúgio é um direito garantido no 
âmbito internacional pela Convenção de 1952 e pelo Protocolo de 1967. Tais 
instrumentos foram ratificados no ordenamento jurídico nacional por meio 
do Decreto n.º 50.215,186 sendo a Lei n.º 9.474/97 responsável por instaurar 
os mecanismos de implementação do direito dos refugiados. Existem, en-
tretanto, situações em que a legislação não é capaz de proteger determi-
nados migrantes forçados, que carecem de proteção, mas não se encaixam 
nas classificações existentes.187  

A migração forçada possui várias causas. Muitas delas se relacionam 
com a perseguição por motivos de raça (etnia), sexo, religião, grupo so-
cial ou opiniões políticas, estando sob o escopo de atuação da Convenção 
de 1951.188 Existem, todavia, determinadas situações que fogem do escopo 
apresentado pela legislação nacional e pela legislação internacional exis-
tentes, apesar da clara necessidade dessa classificação como forma de pro-

oportunidades no Brasil. Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justi-
ca/2017/05/lei-de-migracao-atendera-melhor-estrangeiros-em-busca-de-oportuni-
dades-no-brasil>. Acesso em: 20 jun. 2017. 

184  WELLE, Deutsche. O que muda com a nova lei de migração? Texto coloca o Brasil 
em posição de vanguarda e garante igualdade de direitos a imigrantes que chegam 
ao país. Carta Capital. Disponível em: <https://www.cartacapital.com.br/politica/o-que-
-muda-com-a-nova-lei-de-migracao>. Acesso em: 15 jun. 2017.

185  BRASIL. Lei n.º 13.445/2017 – Art. 2.º Esta Lei não prejudica a aplicação de 
normas internas e internacionais específicas sobre refugiados, asilados, agentes e 
pessoal diplomático ou consular, funcionários de organização internacional e seus 
familiares.

186  BRASIL. Decreto n.º 50.215, de 28 de janeiro de 1961.

187  BETTS, Alexander. Survival Migration: A New Framework. Global Governance, 
v. 16, 2010, p. 361-382.

188  Ibid.
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teção, seja diante das condições já tratadas supra, seja no que tange aos 
chamados “migrantes por sobrevivência”.189 

O termo, criado por Alexander Betts em seu texto “Survival Migra-
tion”, é usado para descrever aqueles que não se enquadram nas classifica-
ções existentes. Desastres ambientais, estados frágeis e falta de subsistên-
cia são circunstâncias que demandam atenção, mas que não a possuem, 
permanecendo fora da área de atuação das convenções e tratados interna-
cionais sobre migração forçada. Há, portanto, um vácuo institucional cau-
sado pela simplificação das formas migratórias na classificação dicotômica 
entre migrante voluntário e refugiado.190

Nesse sentido, os migrantes por sobrevivência são “pessoas que estão 
fora de seu país de origem em virtude de uma ameaça real à sua existência, 
não tendo acesso a uma solução ou reparação dentro do próprio país”.191 

Essa lacuna existente na regulação afeta a proteção de indivíduos que 
carecem por um instituto semelhante, senão igual ao do refúgio. Esse foi 
o caso dos haitianos, que imigraram para o Brasil, devido ao terremoto 
ocorrido em seu país, em 12 de janeiro de 2010, e não se encaixavam na 
definição legal de refugiados. A solução existente para propiciar a prote-
ção desses imigrantes foi a criação, em janeiro de 2012, do chamado “visto 
humanitário”, por meio da Resolução n.º 97, do Conselho Nacional de Imi-
gração (CNIg).192

Trata-se de uma solução intermediária entre a concessão de refúgio 
e a aplicação de vistos tradicionais, como os de turismo e estudo, que ca-
recem de documentação própria para comprovação de cada uma das cir-
cunstâncias. Por meio desse visto, os haitianos regularizaram sua situação 
no país, tendo em vista que se tornaram autorizados a residir no Brasil.193 
Em setembro de 2013, esse visto foi estendido aos sírios que estavam au-
torizados a solicitar o visto humanitário nas embaixadas brasileiras loca-
lizadas nos países vizinhos à Síria.194 A medida permite que pessoas em 
situação de risco possam chegar ao Brasil de maneira segura. E ao chega-
rem, elas possam solicitar refúgio ou outra forma de proteção humanitária 
internacional.195

189  Ibid.

190  Ibid.

191   BETTS, Alexander. Survival Migration: A New Framework. Global Governance, 
v. 16, 2010, p. 361-382.

192  Ibid. 

193  CHARLEAUX, João Paulo. Qual a diferença entre visto humanitário e refúgio? Dis-
ponível em: <https://www.nexojornal.com.br/expresso/2016/06/20/Qual-a-diferen%-
C3%A7a-entre-visto-humanit%C3%A1rio-e-ref%C3%BAgio>. Acesso em: 15 jun. 2017.

194  Ibid.

195  WELLE, Deutsche. O que muda com a nova lei de migração? Texto coloca o Brasil 
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Entre as principais mudanças introduzidas pela nova Lei de Migração 
(Lei n.º 13.445/2017), estão a desburocratização do processo de regulari-
zação migratória e a institucionalização da política de vistos humanitários, 
denominada pela nova legislação como “acolhida humanitária”, conforme 
extrai-se do art. 14 do citado diploma legal:

Art. 14. O visto temporário poderá ser concedido ao imigran-
te que venha ao Brasil com o intuito de estabelecer residên-
cia por tempo determinado e que se enquadre em pelo me-
nos uma das seguintes hipóteses:

I - o visto temporário tenha como finalidade:

.........................................................................................................................

c) acolhida humanitária;

.........................................................................................................................

§ 3.º O visto temporário para acolhida humanitária poderá 
ser concedido ao apátrida ou ao nacional de qualquer país 
em situação de grave ou iminente instabilidade institucional, 
de conflito armado, de calamidade de grande proporção, de 
desastre ambiental ou de grave violação de direitos humanos 
ou de direito internacional humanitário, ou em outras hipóte-
ses, na forma de regulamento.

Diante dessa nova lei, a acolhida humanitária tornou-se possível à ex-
tensão do direito ao visto humanitário, que passou a ser princípio da políti-
ca migratória nacional, dispensando a necessidade de decretos para cada 
caso específico.196

2.6.1. Combate à discriminação

De acordo com o relator especial das Nações Unidas sobre formas con-
temporâneas de racismo, discriminação racial, xenofobia e outras formas 
de intolerância, Mutuma Ruteere, houve um aumento do extremismo po-
lítico e da incidência de crimes de ódio racistas e xenófobos em âmbito 
global.197 

em posição de vanguarda e garante igualdade de direitos a imigrantes que chegam 
ao país. Carta Capital. Disponível em: <https://www.cartacapital.com.br/politica/o-que-
-muda-com-a-nova-lei-de-migracao>. Acesso em: 15 jun. 2017.

196  ARAÚJO, Natália. Avanços e desafios da nova Lei de Migração. Carta Capital. 
Disponível em: <https://www.cartacapital.com.br/blogs/blog-do-grri/avancos-e-de-
safios-da-nova-lei-de-migracao>. Acesso em: 15 jun. 2017.

197  RUTEERE, Mutuma. Report of the Special Rapporteur on Contemporary Forms 
of Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance. ONU, 9 maio 
2017.
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Em seu relatório para o ano de 2017, aponta preocupação quanto ao 
impacto dessas posturas no que tange à imigração e às políticas de con-
trole fronteiriço. Por meio de exemplos documentados, salienta o impacto 
sofrido por requerentes de asilo diante de medidas xenofóbicas, justifica-
das pelos governantes pela retórica antiterrorista. 

O Brasil também apresenta casos de xenofobia e intolerância religiosa,  
os quais têm sido frequentes, à medida que o país aumenta o número de 
refugiados recebidos. De acordo com o ex-secretário de Direitos Humanos, 
Rogério Sottili, “a abertura do Brasil para receber refugiados foi o principal 
motivo para um crescimento desenfreado desse tipo de crime”.198

Os dados divulgados no Balanço Anual da Ouvidoria de Direitos Hu-
manos revelam que no ano de 2015 houve um aumento na quantidade 
de casos de xenofobia de 633% em relação a 2014, em um total de 330 
casos.199 No ano de 2016 houve uma redução no número de casos de xe-
nofobia, sendo 241 casos reportados.200As informações apresentadas pela 
Secretaria Especial de Direitos Humanos apontam os haitianos como maio-
ria das vítimas, seguidos por árabes e seguidores da religião muçulmana. 
Nesses mesmos anos, presenciou-se um aumento na quantidade de casos 
de intolerância religiosa, que contabilizaram 149, em 2014; 556, em 2015; e 
759, no ano de 2016.201 

A nova Lei de Migração (Lei n.º 13.445/2017) proporciona mudanças 
nesse cenário, tendo em vista que institui o repúdio à xenofobia, ao ra-
cismo e a outras formas de discriminação como princípios da política mi-
gratória nacional. Por meio de seu art. 3.º, a nova lei busca proteger os 
imigrantes, garantindo a esses indivíduos tratamento moderno, em harmo-
nia com tratados internacionais, como a Convenção Internacional sobre a 
Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, que busca pela 
eliminação da discriminação racial em todas as suas formas e manifesta-
ções; a Declaração e o Programa de Ação de Durban, os quais chamam os 
Estados a tomar medidas para acabar com a xenofobia e a discriminação 
racial contra, entre outros, os migrantes, refugiados e povos indígenas.202

198  MACIEL, Edgar. Chegada de refugiados faz xenofobia crescer mais de 600% 
no Brasil, mas nem 1% dos casos chega à Justiça. Disponível em: <http://www.hu-
ffpostbrasil.com/2016/06/20/chegada-de-refugiados-faz-xenofobia-crescer-mais-
-de-600-no-bras_a_21688171/>. Acesso em: 15 jun. 2017.

199   Secretaria Especial de Direitos Humanos. Balanço anual da Ouvidoria Nacional 
de Direitos Humanos, 2015.

200  Ibid.

201   Ibid.

202  RUTEERE, Mutuma. Report of the Special Rapporteur on Contemporary Forms  
of Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance. ONU, 9 maio 
2017.
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2.6.2. Principais direitos envolvidos

A Lei n.º 13.445/2017 também é responsável por assegurar diversos di-
reitos aos migrantes, que refletem diretamente nos direitos dos refugia-
dos. Entre os princípios da lei, estão a garantia de condição de igualdade 
em relação aos nacionais, inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
propriedade, à segurança. Também se encontram garantidos acesso aos 
serviços públicos de saúde e educação e direito à previdência social. Além 
do direito genérico ao trabalho, os imigrantes poderão exercer serviços 
públicos, com exceção dos concursos reservados a brasileiros natos.

2.6.2.1. Moradia

A Lei n.º 13.445/2017 autoriza, em seus arts. 30 e 31, a moradia de modo 
provisório para os casos que se encaixam como visto temporário, ou seja, 
para refugiados, asilados, apátridas e solicitantes (até a obtenção de res-
posta ao seu pedido), vítimas de tráfico de pessoas, de trabalho escravo ou 
de violação de direitos. Também é possível a obtenção de tal autorização 
a casos de indivíduos que possuíram, em algum momento, nacionalidade 
brasileira e não pretendem ou não reúnem requisitos para sua reaquisição. 
Todos os casos exigem o registro biométrico.203

A residência no país poderá ser negada a casos em que o interessado 
tiver sido expulso do Brasil em algum momento, tiver praticado ato de ter-
rorismo ou estiver respondendo a crime passível de extradição.204

2.6.2.2. Identificação e registro civil 

A nova lei institui a redução da burocracia nos casos de identificação civil 
de solicitantes de refúgio, asilo, de reconhecimento da condição de apá-
trida e de acolhimento humanitário. Em seu art. 20, afirma que tal iden-
tificação pode ser realizada com base em documentos que o imigrante 
dispuser. Além disso, tal dispositivo normativo instaura a regularização do-
cumental, bem como a promoção de entrada regular. 

A importância desses dispositivos se relaciona com a acessibilidade 
dos processos de solicitação de refúgio, asilo, acolhida humanitária ou de 
reconhecimento da condição de apátrida. Tratam-se de medidas concretas 

203  SENADO FEDERAL. Projeto da nova Lei de Migração segue para sanção pre-
sidencial. Disponível em: <http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/04/18/
projeto-da-nova-lei-de-migracao-segue-para-sancao-presidencial>. Acesso em: 20 
jun. 2017.

204  Ibid.
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que possibilitam a proteção de fato desses indivíduos e evitam condições 
que dificultem o acesso à proteção.205

2.6.2.3. Direitos políticos 

A Lei n.º 13.445/2017 também concede aos imigrantes direito irrestrito à 
reunião, cuja finalidade seja pacífica e de associação.206 Entretanto, o direi-
to ao voto, motivo de campanhas e manifestações permanentes por parte 
dos imigrantes, como a campanha “Aqui Vivo, Aqui Voto”, permanece im-
possível para os estrangeiros, tendo em vista que sua a restrição se encon-
tra prescrita na Constituição Federal de 1988. Na Carta Magna, o direito ao 
sufrágio é estendido apenas a brasileiros natos e naturalizados e aos por-
tugueses com, no mínimo, três anos de residência ininterrupta no Brasil.207

3. processo de solIcItação de refúgIo 

A solicitação de refúgio no Brasil é gratuita e deve ser feita dentro do ter-
ritório brasileiro, não sendo cabível em consulados ou embaixadas brasilei-
ros localizados no exterior. Ela pode ser realizada em regiões de fronteira 
do país, sendo que a entrada ilegal no país não constitui impedimento para 
solicitação, tampouco concessão de refúgio.208 

O processo de solicitação conta com três principais fases previstas no 
Título IV da Lei n.º 9.474/97. Na primeira, o solicitante deve preencher um 
questionário.209 Nas cidades em que estão presentes, as arquidioceses atu-
am comumente nessa fase em conjunto com o Conare, diante do envolvi-
mento da instituição com a causa e sua contribuição com respaldo jurídico 

205  ARAÚJO, Natália. Avanços e desafios da nova Lei de Migração. Carta Capital. 
Disponível em: <https://www.cartacapital.com.br/blogs/blog-do-grri/avancos-e-de-
safios-da-nova-lei-de-migracao>. Acesso em: 15 jun. 2017.

206  Ibid.

207  SENADO FEDERAL. Projeto da nova Lei de Migração segue para sanção pre-
sidencial. Disponível em: <http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/04/18/
projeto-da-nova-lei-de-migracao-segue-para-sancao-presidencial>. Acesso em: 20 jun. 
2017.

208  ACNUR. Cartilha para solicitantes de refúgio no Brasil. Disponível em: <http://
www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/portugues/Publicacoes/2014/Cartilha_
para_solicitantes_de_refugio_no_Brasil.pdf>. Acesso em: 15 jun. 2017. 

209  BRASIL. Lei n.º 9.474, de 22 de julho de 1997 – Art. 19. Além das declarações, 
prestadas se necessário com ajuda de intérprete, deverá o estrangeiro preencher a 
solicitação de reconhecimento como refugiado, a qual deverá conter identificação 
completa, qualificação profissional, grau de escolaridade do solicitante e membros 
do seu grupo familiar, bem como relato das circunstâncias e fatos que fundamentem 
o pedido de refúgio, indicando os elementos de prova pertinentes.
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e até mesmo financeiro ao indivíduo e sua família.210 Durante o processo 
de solicitação, os estrangeiros têm direito de receber documentos provi-
sórios, como de identidade (protocolo provisório) e carteira de trabalho 
provisória, que ficarão disponíveis até a decisão final do Conare.211 

Ao receber a solicitação, o Conare informa ao ACNUR sobre o pe-
dido212 e faz contato com o solicitante para o agendamento da entrevis-
ta, que pode ser feita presencialmente ou de forma virtual. As entrevistas 
presenciais são realizadas em Brasília, no Rio de Janeiro, em Porto Alegre 
e em São Paulo.213 O tempo entre a solicitação de refúgio e a convoca-
ção para o agendamento da entrevista varia de acordo com a demanda 
presente no Conare e a vulnerabilidade do indivíduo. Estima-se, diante de 
circunstâncias normais, que os solicitantes sejam contatados até um ano 
após o pedido. Ultrapassado esse prazo, o Conare recomenda que o solici-
tante entre em contato com a instituição.214 

A próxima fase é de entrevista, em que o solicitante deverá conceder 
a maior quantidade de informações possíveis quanto às circunstâncias que 
o levaram a deixar seu país de origem, expondo detalhes que o enquadrem 
como refugiados nos termos da Lei n.º 9.474/97. Dada sua importância, a 
entrevista poderá ser feita no idioma que seja de fácil compreensão para 
o solicitante, cabendo, em casos específicos, a utilização de intérprete.215 
Extrai-se da entrevista um parecer, que será avaliado pelos membros do 
Conare, que decidirão quanto à aceitar ou não a solicitação feita pelo es-
trangeiro.216 Vale ressaltar que os dados captados possuem proteção da 
Lei n.º 9.474 e devem permanecer em sigilo.217 O solicitante que não com-

210  AMORIM, João Alberto Alves, op. cit., 2012. 

211   ACNUR. Cartilha para solicitantes de refúgio no Brasil. Disponível em: <http://
www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/portugues/Publicacoes/2014/Cartilha_
para_solicitantes_de_refugio_no_Brasil.pdf>. Acesso em: 15 jun. 2017. 

212  BRASIL. Lei n.º 9.474, de 22 de julho de 1997 – Art. 18. A autoridade competente 
notificará o solicitante para prestar declarações, ato que marcará a data de abertu-
ra dos procedimentos. Parágrafo único. A autoridade competente informará o Alto 
Comissariado das Nações Unidas para Refugiados – ACNUR sobre a existência do 
processo de solicitação de refúgio e facultará a esse organismo a possibilidade de 
oferecer sugestões que facilitem seu andamento.

213  Ministério da Justiça. Informações sobre refúgio. Disponível em: <http://www.
justica.gov.br/central-de-atendimento/estrangeiros/refugio#idioma>. Acesso em: 15 
jun. 2017. 

214  Ibid.  

215  AMORIM, João Alberto Alves, op. cit., 2012.

216  Ministério da Justiça. Informações sobre refúgio. Disponível em: <http://www.
justica.gov.br/central-de-atendimento/estrangeiros/refugio#idioma>. Acesso em: 15 
jun. 2017.

217  BRASIL. Lei n.º 9.474, de 22 de julho de 1997 – Art. 23. A autoridade compe-
tente procederá a eventuais diligências requeridas pelo CONARE, devendo averiguar 
todos os fatos cujo conhecimento seja conveniente para uma justa e rápida decisão, 

http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/portugues/Publicacoes/2014/Cartilha_para_solicitantes_de_refugio_no_Brasil.pdf
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/portugues/Publicacoes/2014/Cartilha_para_solicitantes_de_refugio_no_Brasil.pdf
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/portugues/Publicacoes/2014/Cartilha_para_solicitantes_de_refugio_no_Brasil.pdf
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parecer a sua entrevista poderá ter seu pedido arquivado sem revisão de 
mérito, que somente será desarquivado mediante justificação em um dos 
escritórios do Conare ou na Polícia Federal.218

Existem dois resultados possíveis para a solicitação de refúgio. O pri-
meiro é o de deferimento do pedido. A partir desse resultado, o refugiado 
passa a ter seus direitos estendidos: recebe da Polícia Federal o Regis-
tro Nacional de Estrangeiro (RNE), a Cédula de Identidade de Estrangeiro 
(CIE), o CPF e a carteira de trabalho definitiva.219 Em contrapartida, deve 
registrar-se na Polícia Federal e assinar um termo em que reconhece que 
a transitoriedade de seu título como refugiado depende da perpetuação 
do conflito que originou a migração, além de comprometer-se a respeitar 
as regras e procedimentos referentes ao refúgio e aquelas gerais, do orde-
namento jurídico brasileiro,220 conforme indica o art. 28 da Lei n.º 9.474/97. 

Outra postura possível por parte do governo é a de negar o pedido.  
Esse posicionamento deve ser justificado, contendo os motivos pelos 
quais o indivíduo encontra-se fora dos conceitos de refugiado da legisla-
ção nacional e da legislação internacional.221 Diante da negativa quanto à 
solicitação, o estrangeiro possui o direito de receber uma cópia da decisão 
do Conare. Caso discorde de seu conteúdo, o mesmo pode ingressar com 
recurso para pedido de reversão da decisão, que deve ser efetuado em um 
prazo de 15 dias, contados do recebimento da notificação com a decisão.222 
Ainda nesse contexto, não é possível a extradição desse indivíduo. Apesar 
de não contar com a proteção como refugiado, encontra-se resguardado 
como estrangeiro.223 

respeitando sempre o princípio da confidencialidade.

218  Ministério da Justiça. Informações sobre refúgio. Disponível em: <http://www.
justica.gov.br/central-de-atendimento/estrangeiros/refugio#idioma>. Acesso em: 15 
jun. 2017. 

219  ACNUR. Cartilha para solicitantes de refúgio no Brasil. Disponível em: <http://
www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/portugues/Publicacoes/2014/Cartilha_
para_solicitantes_de_refugio_no_Brasil.pdf>. Acesso em: 15 jun. 2017. 

220  AMORIM, João Alberto Alves, op. cit., 2012. 

221   BRASIL. Lei n.º 9.474, de 22 de julho de 1997 – Art. 26. A decisão pelo reconhe-
cimento da condição de refugiado será considerada ato declaratório e deverá estar 
devidamente fundamentada.

222  BRASIL. Lei n.º 9.474, de 22 de julho de 1997 – Art. 29. No caso de decisão ne-
gativa, esta deverá ser fundamentada na notificação ao solicitante, cabendo direito 
de recurso ao Ministro de Estado da Justiça, no prazo de quinze dias, contados do 
recebimento da notificação.

223  BRASIL. Lei n.º 9.474, de 22 de julho de 1997 – Art. 32. No caso de recusa defi-
nitiva de refúgio, ficará o solicitante sujeito à legislação de estrangeiros, não devendo 
ocorrer sua transferência para o seu país de nacionalidade ou de residência habitual, 
enquanto permanecerem as circunstâncias que põem em risco sua vida, integridade 
física e liberdade, salvo nas situações determinadas nos incisos III e IV do art. 3.º 
desta Lei.

http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/portugues/Publicacoes/2014/Cartilha_para_solicitantes_de_refugio_no_Brasil.pdf
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/portugues/Publicacoes/2014/Cartilha_para_solicitantes_de_refugio_no_Brasil.pdf
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3.1. organIzações dIretamente relacIonadas 

A recepção dos refugiados no Brasil depende diretamente da atuação de 
instituições que forneçam amparo a esses indivíduos. As organizações 
mais atuantes no contexto do processo de concessão de refúgio no Brasil 
são o Comitê Nacional para os Refugiados (Conare), o ACNUR e Cáritas 
Arquidiocesana. 

3.1.1. Conare 

O Conare foi instituído pela Lei n.º 9.474/97 (Título III) e seu principal papel 
é o de analisar os pedidos de refúgio e de reconhecer a condição de refu-
giado. Além disso, a organização também desempenha a função de instruir 
os refugiados e solicitantes, além de planejar ações para aumentar a prote-
ção desses indivíduos.224 

Lei n.º 9.474, de 22 de julho de 1997

.........................................................................................................................

Art. 12. Compete ao CONARE, em consonância com a Con-
venção sobre o Estatuto dos Refugiados de 1.951, com o Pro-
tocolo sobre o Estatuto dos Refugiados de 1.967, e com as 
demais fontes de direito internacional dos refugiados: 

a. Analisar o pedido e declarar o reconhecimento, em primei-
ra instância, da condição de refugiado. 

b. Decidir a cessação, em primeira instância, ex officio ou me-
diante requerimento das autoridades competentes, da condi-
ção de refugiado.

c. Determinar a perda, em primeira instância, da condição de 
refugiado. 

d. Orientar e coordenar as ações necessárias à eficácia da 
proteção, assistência e apoio jurídico aos refugiados. 

e. Aprovar instruções normativas esclarecedoras à execução 
dessa lei. 

Conforme o texto legal (art. 14 da Lei n.º 9.474/97), o Conare é com-
posto por membros de fontes variadas: um representante do Ministério da 
Justiça, que é presidente do comitê; um representante do Ministério das Re-

224  ANDRADE, José H. Fischel de; MARCOLINI, Adriana. A política brasileira de 
proteção e de reassentamento de refugiados: breves comentários sobre suas prin-
cipais características. Revista Brasileira de Política Internacional, v. 45, n. 1. Brasília , 
p. 168-176.
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lações Exteriores; um representante do Ministério do Trabalho e do Emprego; 
um representante do Ministério da Saúde; um representante do Ministério 
da Educação; um representante do Departamento da Polícia Federal; um 
representante de organização não-governamental dedicado à atividade de 
assistência e proteção de refugiados no país – Cáritas Arquidiocesana de 
São Paulo e do Rio de Janeiro; e um representante do Alto Comissariado das 
Nações Unidas para Refugiados no Brasil – ACNUR, com direito à voz, mas 
sem direito a voto. 

Além de ser órgão deliberativo sobre questões que envolvem refugia-
dos, o Conare auxilia a população refugiada de diversos meios. Um exem-
plo é a existência de uma verba anual da instituição, que é destinada a um 
programa que busca proporcionar saúde mental de refugiados e solicitan-
tes de refúgio.225

De acordo com o Ministério da Justiça, o Comitê Nacional para os 
Refugiados tem cinco principais finalidades. A primeira, conforme tratado, 
consiste em analisar o pedido sobre o reconhecimento da condição de 
refugiado. A segunda pode ser colocada como deliberar quanto à cessa-
ção ex officio ou mediante requerimento das autoridades competentes, 
da condição de refugiado. A terceira é de declarar a perda da condição 
de refugiado, nos casos em que tal medida mostra-se cabível, conforme a 
legislação existente. A quarta é orientar e coordenar as ações necessárias 
à eficácia da proteção, assistência, integração local e apoio jurídico aos re-
fugiados, com a participação dos ministérios e instituições que compõem 
o Conare. A quinta, por fim, consiste em aprovar instruções normativas que 
possibilitem a execução da Lei n.º 9.747/97.226

3.1.2. ACNUR 

O Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR), por 
sua vez, tem origem internacional, sendo uma subdivisão da ONU.227 Seu 
principal objetivo é o de garantir a proteção dos refugiados e seus direitos 
ao longo do mundo, preocupando-se com seu trajeto até o país em que irá 
solicitar refúgio, com a recepção do título de refugiado, sua segurança e 
até mesmo inserção social no local.

225  MOREIRA, Julia Bertino. O acolhimento dos refugiados no Brasil: políticas, fren-
tes de atuação e atores envolvidos. Unicamp, 2007.

226  Ministério da Justiça. Refúgio. Disponível em: <http://www.justica.gov.br/cen-
tral-de-atendimento/estrangeiros/refugio>. Acesso em: 14 dez. 2016.

227  ACNUR. A missão do ACNUR. Disponível em: <http://www.acnur.org/portu-
gues/informacao-geral/a-missao-do-acnur/>. Acesso em: 14 dez. 2016.
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Desde o ano de 1951, o Brasil integra o Comitê Consultivo do ECOSOC, 
sendo membro do Comitê Executivo desde 1957.228 No ano de 1977, o Brasil 
recebeu em seu território o escritório do ACNUR que, na época, era sedia-
do no Rio de Janeiro. Seu principal objetivo era garantir o acolhimento dos 
refugiados latino-americanos que entravam no Brasil.229 Afinal, estima-se 
que nessa época cerca de 20 mil refugiados opositores e, portanto, per-
seguidos pelos regimes ditatoriais presentes no continente sul-americano 
receberam vistos comuns de turismo e foram, simplesmente, reassentados 
para países como Canadá e Nova Zelândia.230 

No âmbito atual, a instituição busca promover soluções duradouras 
para os refugiados. O ACNUR possui sede em Brasília e outra em São Paulo,  
e atua no Conare.231 Além de atuar de forma direta no processo de solici-
tação de refúgio, conforme descrito supra, o ACNUR também cumpre o 
papel de auxiliar e guiar outras organizações que trabalham pela proteção 
dos refugiados. Sua assistência pode ser conferida, por exemplo, pela exis-
tência de um repasse anual para Cáritas. 

A instituição presta, ainda, assistência aos reassentados e àqueles que 
desejam ajudar, além de atuar para garantir o bem-estar dos refugiados 
residentes no Brasil. A primeira esfera de assistência é garantida por meio 
do financiamento praticamente total do programa de reassentamento de 
refugiados no Brasil.232 A assistência dos refugiados presentes no Brasil 
ocorre por diversos meios. 

Com o intuito de resguardar o direito à saúde dessa população, o 
ACNUR destina essa verba para compra de medicamentos, disponibili-
zando-os para entidades do terceiro setor, que deverão repassá-los aos 
refugiados após devida avaliação médica. A instituição também custeia 
exames médicos e tratamentos específicos demandados pela população 
de refugiados e solicitantes. Nas situações necessárias, confere assistên-
cia individualizada àqueles mais vulneráveis, como é o caso de mulheres 
chefes de família, idosos e portadores de doenças crônicas. As refugiadas, 
em específico, recebem orientação acerca de DST/AIDS, planejamento fa-
miliar, cuidados pré-natais e pós-natais, além de acesso aos serviços espe-
cializados.233

228  ZARJEVSKI, Yéfime. A Future Preserved: International Assistance to Refugees. 
Oxford: Pergamon Press, 1987. 

229  ALMEIDA, Guilherme Assis de. Direitos humanos e não-violência. São Paulo: 
Atlas, 2001. 

230  COMISSÃO JUSTIÇA E PAZ – Arquidiocese de Brasília. Direitos Humanos no 
Brasil: 1992-1993. São Paulo: Edições Loyola, 1994.  

231   Ibid.

232  MOREIRA, Julia Bertino. O acolhimento dos refugiados no Brasil: políticas, 
frentes de atuação e atores envolvidos. Unicamp, 2007.

233  ACNUR. Refugiados, proteção e assistência em São Paulo, 2008, p. 3. 
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Da mesma forma, o Alto Comissariado, buscando atender ao direito à 
moradia por parte dos refugiados, destina uma verba para auxiliar deter-
minados refugiados a arcar com seus primeiros meses de aluguel, comple-
mentando a ação do governo brasileiro de disponibilizar abrigos públicos 
e albergues para os refugiados e suas famílias.234

3.1.3. Cáritas Arquidiocesana

Criada em 1956, Cáritas é uma instituição sem fins lucrativos, ligada à Igre-
ja Católica Apostólica Romana. Sua atuação, em âmbito global, envolve 
operações e projetos sociais que visam à proteção de pessoas carentes. A 
instituição se instalou no Brasil em 1956 atrelada à Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil (CNBB). Entretanto, sua atuação perante à população 
refugiada teve início alguns anos depois, com a instalação do escritório do 
ACNUR no país. Desde então, ambas as instituições agem em conjunto em 
busca da preservação dos direitos dos refugiados, por meio de um convê-
nio que estabelece Cáritas como mandatária do ACNUR no Brasil.235 

Nesse sentido, cabe à instituição internacional supervisionar e fisca-
lizar a atuação de tal instituição brasileira, como forma de garantir que o 
atendimento aos refugiados no Brasil seja consistente com aquele concedi-
do internacionalmente, tornando a proteção de tal população homogênea.  
O Convênio, portanto, prevê direitos e obrigações a serem cumpridos en-
tre as instituições, como a prestação de contas por parte de Cáritas e o 
repasse da verba anual por parte do ACNUR.236

A instituição, instalada no Rio de Janeiro e em São Paulo, busca agir 
em conjunto com o governo e alcançar áreas não abarcadas pelo Esta-
do.237 Enquanto a sede no Rio de Janeiro é responsável pelo atendimento 
dos refugiados nas regiões Norte e Nordeste, a de São Paulo resguarda 
os direitos dessa população nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Sua 
atuação possui três eixos centrais: o de proteção, o de assistência e o de 
integração local.238 Para tanto, conta com setores específicos que atuam 
em cada um dos eixos: uma equipe de serviço social, outra jurídica e uma 

234  MOREIRA, Julia Bertino. O acolhimento dos refugiados no Brasil: políticas, 
frentes de atuação e atores envolvidos. Unicamp, 2007.

235  CÁRITAS. Quem somos nós. Disponível em: <https://caritasrj.wordpress.com/
quem-somos-nos/>. Acesso em: 2 jun. 2017. 

236  MOREIRA, Julia Bertino. O acolhimento dos refugiados no Brasil: políticas, 
frentes de atuação e atores envolvidos. Unicamp, 2007. 

237  CÁRITAS. Quem somos nós. Disponível em: <https://caritasrj.wordpress.com/
quem-somos-nos/>. Acesso em: 2 jun. 2017. 

238  Ibid.
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de integração local. Nesse sentido, seu auxílio garante desde a instrução 
jurídica até a integração e busca por dinheiro.239 

Além disso, a instituição busca auxiliar os refugiados a revalidarem títu-
los educacionais, garantindo acesso a cursos de capacitação, profissionali-
zantes e universitários, com o intuito de proporcionar autonomia para os re-
fugiados. Em parceria com o Sesc, fornece aulas da língua portuguesa para 
solicitantes e refugiados. Também atua em parceria com o Senai e Senac,  
com o intuito de proporcionar cursos profissionalizantes. Além disso, o 
Sesc oferece acesso gratuito à internet, área de lazer e cultura, visando a 
integração cultural desses indivíduos.240

239  ANDRADE, José H. Fischel de; MARCOLINI, Adriana. A política brasileira de 
proteção e de reassentamento de refugiados: breves comentários sobre suas prin-
cipais características. Revista Brasileira de Política Internacional, v. 45, n. 1, Brasília, 
p. 168-176.

240  MOREIRA, Julia Bertino. O acolhimento dos refugiados no Brasil: políticas, 
frentes de atuação e atores envolvidos. Unicamp, 2007.
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4. refugIados sírIos no brasIl

4.1. conflIto sírIo: VIolação de dIreItos Humanos

A guerra civil síria teve início em 2011. Milhares de cidadãos protestavam 
e buscavam uma vida mais justa com democracia e direitos ao trabalho, 
à mobilidade, à educação e à saúde. Como resposta, o governo sírio de 
Bashar al-Assad mobilizou as forças armadas e agiu de forma violenta con-
tra a população.241

Diante da resposta de seu governo, ativistas e soldados desertores se 
uniram para a formação de milícias contrárias à atuação de Bashar al-As-
sad. Entretanto, o conflito evolui e se tornou uma disputa complexa, em 
que há vários interesses. Atuam, na guerra civil síria, as unidades curdas de 
defesa popular, o regime sírio de Bashar al-Assad, o Estado Islâmico, além 
de agentes externos, como Rússia, Estados Unidos e Turquia.242

Nesse contexto, a população síria sofre com violações e privações de 
direitos humanos, culminando em mais de 400 mil mortos e 13 milhões 
de pessoas que carecem de suporte humanitário, conforme demonstra o 
infográfico adiante:243

Refugiados sírios que carecem de suporte humanitário

Fonte: Humanitarian Needs Overview. 

De acordo com a Organização das Nações Unidas para Alimentação 
e Agricultura e a Organização Mundial da Saúde, nove milhões de sírios 

241  ERNST, Kelly Patricia. Crise migratória: uma análise sobre direitos humanos e os 
refugiados sírios. Revista InterAção, v. 10, n. 10, jan. 2016.

242  HAMANN, Greta. Quem luta contra quem na guerra da Síria? DW.COM. Alema-
nha. Publicado em: 30 jan. 2016. Disponível em: <http://www.dw.com/pt/quem-luta-
-contra-quem-na-guerra-das%C3%ADria/a-19013932>. Acesso em: 1 jun. 2017.

243  Ibid.
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estão em situação de insegurança alimentar. Houve aumento no índice de 
desemprego, que alcançou a margem de 70%, e queda no PIB do país, de 
US$ 60 milhões para US$ 23 milhões. A população encontra-se sem água, 
sem energia elétrica e sem combustíveis para calefação e transporte.244

5. polítIca externa nacIonal dIante da crIse sírIa

Desde o princípio do conflito na Síria, o governo brasileiro tem pautado 
sua política externa com base nos princípios tradicionais da diplomacia, 
quais sejam: a autodeterminação dos povos, a não intervenção, a solução 
pacífica de controvérsias, o juridicismo e o multilateralismo, conforme se 
extrai danota à imprensa do governo brasileiro sobre a situação na Síria, 
em 2011, colocada a seguir:245

O Governo e o povo brasileiros se solidarizam com as elo-
quentes manifestações das sociedades no mundo árabe em 
favor da realização de suas justas aspirações e anseios por 
maior participação nas decisões políticas, em ambiente de-
mocrático, com perspectivas de crescimento econômico e 
inclusão social, capaz de gerar oportunidades de emprego, 
liberdade de expressão e dignidade humana. [...] Onde sur-
jam situações de emergência humanitária, faz-se necessário 
assegurar acesso tempestivo e irrestrito aos prestadores de 
assistência humanitária. [...] O Brasil privilegiará a diplomacia, 
o diálogo e a negociação no encaminhamento de situações 
de tensão, em que haja risco de conflagração ou quadro de 
violência. [...] O Brasil tem mantido consultas permanentes 
sobre a situação no Norte da África e no Oriente Médio com 
os demais membros do Conselho de Segurança da ONU e 
com o Secretário Geral das Nações Unidas. (MRE, 4 de março 
de 2011)

Tal posição brasileira, favorável ao diálogo e lastreada na responsa-
bilização multilateral pela paz e segurança internacionais, foi primordial 
para que, em agosto de 2011, enviasse uma delegação em conjunto com 
parceiros da Índia e da África do Sul, na tentativa de alcançar uma saída 
para a crise síria e o fim da violência, por meio de propostas de reformas 
ao país. O grupo intencionava impedir intervenções externas, tendo rece-
bido, como contrapartida do governo sírio, promessas de suspensão das 

244  Humanitarian Needs Overview. Syrian Arab Republic, 2017.

245  MRE. Notas à imprensa. Vários anos. Disponível em: <http://www.itamaraty.gov.
br/>. Acesso em: 30 jun. 2017. 
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ações militares e implantação de reformas no país, as quais jamais foram 
cumpridas.246

Diante da preocupação com intervenções externas à Síria, nesse pon-
to, o Brasil defendia que a reforma na estrutura do país deveria ser elabo-
rada e regida pelo próprio povo sírio. Criticou, portanto, ações unilaterais, 
exercidas sem o aval das Nações Unidas.

No que tange aos debates acerca da responsabilidade de proteger, 
trazidos por nações que pretendiam atuar sobre o conflito, a postura bra-
sileira foi a de interpretar tal responsabilidade em conjunto com uma res-
ponsabilidade ao proteger, sob a perspectiva de não causar danos diante 
da mínima violência possível. Nas palavras do chanceler Patriota: “seria 
lamentável, em última análise inaceitável, se uma missão estabelecida sob 
mandato das Nações Unidas com o objetivo de proteger civis causasse 
maiores danos do que aqueles que justificaram sua própria criação”.247

A interpretação da responsabilidade de proteger, portanto, deveria 
ser pautada à luz da primazia da prevenção, com base no rigor da comuni-
dade internacional em busca prévia de meios pacíficos de solução. Ainda, 
nos casos em que o uso da força fosse autorizado, dever-se-ia buscar o mí-
nimo de violência e instabilidade possíveis, com ações limitadas aos parâ-
metros determinados pelo Conselho de Segurança da ONU.248Novamente, 
o cenário foi bem ilustrado pelo chanceler Patriota:

Reconhecemos que em alguns casos a comunidade interna-
cional não poderá prevenir, por meios diplomáticos, conflitos 
armados com violações massivas de direitos humanos da po-
pulação civil. Ainda assim, devem-se esgotar todos os meios 
pacíficos para minimizar o impacto sobre civis.249

A partir desse momento, a posição brasileira em relação ao conflito 
sírio passa a vigorar apoiando o Plano de Seis Pontos de Annan, que jamais 
foi cumprido. Os seis pontos compreendiam:

246  MRE. Notas à imprensa. Vários anos. Disponível em: <http://www.itamaraty.gov.
br/>. Acesso em: 30 jun. 2017.

247  PATRIOTA, Antonio. Pronunciamento do ministro Antonio de Aguiar Patriota 
em debate sobre responsabilidade ao proteger na ONU. 21 fev. 2012. Disponível em: 
<http://www.itamaraty.gov.br/>. Acesso em: 28 jun. 2017. 

248  Ibid.

249  PATRIOTA, Antonio. Brasil negocia ação diplomática junto à Síria. Estadão. 
17 jul. 2011. Disponível em: <http://www.itamaraty.gov.br/discursos-artigos-e-entre-
vistas-categoria/ministro-das-relacoes-exteriores-entrevistas/4599-brasil-negocia-
-acao-diplomatica-junto-a-siria-o-estado-de-s-paulo-17-7-2011>. Acesso em: 28 jun. 
2017. 
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(i) comprometer-se a cooperar com o enviado no processo 
político inclusivo, conduzido pela Síria, para abordar aspira-
ções legítimas e preocupações do povo sírio; 

(ii) comprometer-se a findar os combates e a violência arma-
da por todos os envolvidos, a fim de proteger os civis e de 
estabilizar o país, sob supervisão das Nações Unidas; 

(iii) garantir o abastecimento de ajuda humanitária em todas 
as áreas afetadas pelos combates, além de aplicar uma pausa 
humanitária diária de duas horas; 

(iv) intensificar as libertações dos detidos arbitrariamente:

(v) garantir a liberdade de movimento pelo país de jornalis-
tas e a adoção de política não discriminatória de vistos: 

(vi) respeitar a liberdade de associação e o direito de mani-
festação de modo pacífico.250 

A participação do Brasil em relação à crise síria foi intensa não somen-
te perante o Conselho de Segurança, mas também diante do Conselho de 
Direitos Humanos da ONU. Ao final de 2011, o Brasil, em conjunto com 120 
países, foi favorável à primeira condenação da Síria no referido conselho. 
Tal resolução, de caráter informativo, foi utilizada como forma de pressio-
nar Bashar al-Assad a adotar um cessar fogo imediato, reprovando-o dian-
te das graves e sistemáticas violações de direitos humanos.251 

No início de junho de 2012, em sessão especial do CDH sobre a Síria, 
devido à morte de dezenas e ferimento de centenas em aldeia perto de 
Homs, foi criada uma Resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas 
sobre a Situação na Síria. Nesse cenário, o Brasil critica pontos da Resolu-
ção, reafirma seu apoio ao plano de seis pontos do enviado especial Kofi 
Annan e salienta, em particular, a necessidade de fim imediato do combate 
e efetiva cessação de todas as formas de violência, o que pode ser verifica-
do no trecho adiante da explicação do voto brasileiro quanto à Resolução 
da Assembleia Geral das Nações Unidas sobre a situação na Síria:252

No decorrer das negociações, o Brasil, juntamente com ou-
tros países da nossa região, contatou os autores do projeto, 

250  EFE. Plano de seis pontos para Síria proposto pelo enviado especial Kofi An-
nan. 12 abr. 2012. Disponível em: <https://veja.abril.com.br/mundo/plano-de-seis-pon-
tos-para-siria-proposto-pelo-enviado-especial-kofi-annan/>. Acesso em: 28 jun. 2017. 

251  GAZETA DO POVO. Brasil apoia resolução da ONU contra o governo sírio.22 nov. 
2011. Disponível em: <https://www.gazetadopovo.com.br/mundo/brasil-apoia-resolu-
cao-da-onu-contra-o-governo-sirio-almnleld02huh5nadmbmr9e8e/>. Acesso em: 29 
jun. 2017. 

252  MRE. Notas à imprensa. Vários anos. Disponível em: <http://www.itamaraty.
gov.br/>. Acesso em: 30 jun. 2017.
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para transmitir suas preocupações com vários de seus aspec-
tos. Infelizmente, o texto ainda está aquém do que conside-
ramos necessário para uma mensagem da Assembleia Geral 
que aspire a criar impacto local positivo. O fato de não se 
encontrar no texto uma conclamação explícita para que não 
haja uma escalada militar do conflito é injustificável. A As-
sembleia Geral não pode se esquivar de afirmar claramente 
que não pode haver solução militar para a crise.

A resolução poderia, igualmente, ter incluído importantes 
averiguações e conclusões feitas pela Comissão Internacio-
nal Independente de Inquérito sobre a Síria. A Comissão tem, 
muitas vezes, chamado a atenção para os “efeitos deletérios 
do regime de sanções” contra o povo sírio. Recomendou, ade-
mais, que a comunidade internacional contivesse a prolifera-
ção e o fornecimento de armas e identificasse suas fontes,  
    tendo em conta as implicações 
regionais e a respectiva responsabilidade na vizinhança e em 
outras partes.

Da mesma forma, não cabe à Assembleia Geral, neste mo-
mento, mesmo que indiretamente, conferir legitimidade ou 
decidir quem deve ser o representante da oposição síria, e 
muito menos do povo sírio. Este é um assunto para os sírios 
decidirem. (MRE, 2012)

O Brasil, portanto, votou contra a resolução da Assembleia Geral da 
ONU. O Brasil se posiciona contra quaisquer medidas que levem a escalada 
do conflito, sanções e fornecimento de armas aos envolvidos no conflito. 
Diante da difícil resolução do conflito e das frequentes violações de direi-
tos humanos, o Brasil se propôs a ajudar a população síria sob outra pers-
pectiva, sem intervir externamente.253

O auxílio oferecido pelo Brasil adveio da recepção daqueles que, dian-
te do perigo e das violações em seu país, deixaram-no, em busca de refúgio.  
Os líderes do país manifestaram, por diversas vezes, a possibilidade de o 
povo sírio buscar refúgio no país. Além disso, cuidaram para estabelecer 
medidas que garantissem a verdadeira recepção dessa proteção, por meio 
de vistos humanitários, em épocas que a acolhida humanitária, de aplica-
ção geral a partir desse ano, ainda não se aplicava.254

253  MRE. Notas à imprensa. Vários anos. Disponível em: <http://www.itamaraty.
gov.br/>. Acesso em: 30 jun. 2017. 

254  Ibid.
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6. dIáspora sírIa pelo mundo e pelo brasIl

Diante do cenário de conflitos e violações de direitos humanos na Síria, 
que, de acordo com o ACNUR, pode ser considerada a pior crise huma-
nitária da era atual, mais de cinco milhões de pessoas saíram do país em 
busca de segurança no Líbano, na Turquia, Jordânia e outros lugares, bem 
como o Brasil.

No ano de 2016, foi divulgado um relatório do ACNUR relativo a 2015, 
que continha as tendências globais de deslocamento forçado. O documento,  
que analisa as mudanças no fluxo de migração forçada entre o início e o 
final do mesmo ano, contrasta com os demais anos e focaliza, principal-
mente em refugiados (ou solicitantes de refúgio), apátridas, solicitantes de 
asilo e deslocados internos.

O número total de refugiados no mundo, de acordo com o relatório, 
cresceu pelo quinto ano consecutivo. Muito desse aumento se relaciona 
com o conflito na Síria que, somente no ano de 2015, levou à situação de 
refúgio mais de um milhão de pessoas. Diante da grande quantidade de in-
divíduos forçados a se deslocarem no ano de 2015, muitos deles buscaram 
refúgio em países vizinhos. Esse foi o caso dos refugiados sírios que, em 
sua maioria, encontraram segurança e conseguiram proteção temporária, 
na maioria dos casos, em países vizinhos, tais como Líbano (45.300) e 
Jordânia (39.400).255

No Brasil, de acordo com dados divulgados pelo Conare, entre os 
anos de 2011 e 2013, o índice de refugiados sírios aumentou em quase 15 
vezes. Atualmente, os sírios formam a maior comunidade de refugiados 
reconhecidos no Brasil. Em segundo lugar, encontram-se os angolanos, 
cuja quantidade representa apenas 60% da Síria, sendo formada por 1.420 
pessoas.256

Assim, percebe-se que no Brasil, como no âmbito global, a população 
síria se encontra em destaque no que tange à concessão de refúgio, sendo 
um fator predominante para as políticas públicas e externas do país.257

255  ACNUR. Tendências globaissobre refugiados e outras populações de interes-
se do ACNUR. Disponível em: <http://www.acnur.org/portugues/recursos/estatisti-
cas/>. Acesso em: 15 jun. 2017.

256  CONARE. Sistema de refúgio brasileiro, 2016. Disponível em: <http://www.acnur.
org/portugues/recursos/estatisticas/dados-sobre-refugio-no-brasil/>. Acesso em: 15 
jun. 2017.

257  Ibid. 
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7. refugIados sírIos no brasIl

Estima-se que por volta de três milhões de brasileiros possuam ascendên-
cias sírio-libanesae palestina, devido à grande onda de imigração desses 
países rumo ao Brasil no século XX. Assim, o Brasil se torna um atrativo 
para que refugiados sírios busquem proteção no país, tendo em vista que 
eles pressupõem que sua integração será facilitada pela presença de vasta 
comunidade que compartilha de valores culturais semelhantes.258 

Entretanto, esse motivo, por si só, não se mostra suficiente para ex-
plicar a grande busca dos refugiados sírios pelo Brasil, em vista dos dez 
mil quilômetros que apartam as terras brasileiras das terras sírias. Ocorre 
que, em conjunto com a atração da comunidade sírio-libanesa instalada, o 
Brasil tem se sobressaído em âmbito internacional diante de sua política de 
abertura para a recepção de refugiados, conforme tratado em tópicos an-
teriores. Tal situação levou o presidente sírio Bashar al-Assad a reconhecer 
a posição distinta do Brasil e demais países latino-americanos em relação 
à emigração e à crise síria:259

No geral, e é algo estranho e lamentável ao mesmo tempo, os 
países mais distantes da Síria têm uma visão muito mais re-
alista do que acontece na Síria do que os europeus, que são 
mais próximos em distância, nós somos considerados como 
o quintal da Europa. Estou falando em nível oficial e enquan-
to sírio ao mesmo tempo. Eles nos conhecem muito mais e 
apoiam a Síria em todos os foros internacionais e não muda-
ram sua postura desde o início da crise. [...] Temos relações 
normais com eles, como temos com a Argentina, Venezuela, 
Cuba e todos os países da América Latina. Nossas relações 
não mudaram por conta da crise e eles conhecem cada vez 
melhor a situação e apoiam a Síria cada vez mais. Isso é mui-
to diferente da postura europeia.260

A implementação de políticas públicas voltadas à proteção dos direitos 
dos refugiados é algo complexo, que perpassa por diversos eixos, como ques-
tões médicas, psíquicas, verificação de implicações sociais como inserção  

258  LOUREIRO, Gabriela. Como vivem os refugiados sírios no Brasil, 2014. Disponí-
vel em: <http://www.brasilpost.com.br/2014/02/21/sirios-brasil-refugio_n_4832849.
html>. Acesso em: 20 jun. 2017.

259  ALANDETE, David. Bashar al-Assad: “Há 80 países que apoiam os terroristas 
na Síria”. El País. Madri, p. 1. 20 fev. 2016. Disponível em: <http://brasil.elpais.com/
brasil/2016/02/20/internacional/1455973003_241057.htm>. Acesso em: 21 jun. 2017.

260  Ibid.
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no meio de trabalho e garantia de educação, e até aspectos sobre alimenta-
ção e economia.261 

Tendo o Brasil assinado a Declaração de Cartagena, instrumento regio-
nal aplicável ao sistema interamericano de proteção aos refugiados elabora-
do em 1984, cuja intenção era a de alterar a definição de refugiados da Con-
venção para abarcar os refugiados decorrentes de seus conflitos, o Brasil se 
tornou destaque no quadro geral de refugiados e solicitantes de refúgio da 
América Latina e trouxe visibilidade e amplitude que atraiu os refugiados 
sírios em busca de proteção nos dias atuais.262

É possível constatar, nesse cenário, a preocupação do Brasil e do AC-
NUR em oferecer direitos e condições para os refugiados, sendo eles sírios 
ou não. Por meio de financiamentos do ACNUR, doações e ações gover-
namentais são buscadas as melhores condições possíveis de moradia263 – 
diante da disponibilização de albergues e asilos públicos –, de assistência 
médica – com atendimento e remédios fornecidos pelo ACNUR e hospitais 
públicos –, de alimentação, além do auxílio sociojurídico, que atua como 
apoio para a obtenção do visto e para a inserção social desses indivídu-
os.264 

Entretanto, apesar dos esforços do ACNUR em conjunto com o gover-
no nacional, existem percalços enfrentados por esses refugiados ao bus-
carem proteção no Brasil, os quais evidenciam, sobretudo, os desafios de 
integrar os refugiados, principalmente os sírios, diante de uma realidade 
cultural totalmente distinta da que viviam. A despeito da caracterização 
do Brasil como uma pátria acolhedora, persistem entraves para que esses 
indivíduos se tornem formalmente refugiados e sejam integrados.

O primeiro desafio se relaciona com a empregabilidade desses indiví-
duos, que encontram dificuldades por dois principais motivos: (i) o apren-

261  DE ANDRADE, George Bronzeado. A guerra civil síria e a condição dos refu-
giados: um antigo problema, “reinventado” pela crueldade de um conflito marcado 
pela inação da comunidade internacional. Revista de Estudos Internacionais (REI), v. 
2, p. 121-138, 2011.

262  UNHCR. The Refugee Situation in Latin America: Protection and Solutions Ba-
sed on the Pragmatic Approach of the Cartagena Declaration on Refugees of 1984. 
Discussion Document. UNHCR, nov. 2004 [notas]. International Journal of Refugee 
Law, v. 18, p. 252-270, 2006. 

263  MOREIRA, Julia Bertino. A problemática dos refugiados na América Latina e 
no Brasil. Cadernos PROLAM/USP, v. 7, n. 4. São Paulo, p. 67-68, 2005. Disponível em: 
<http://www.usp.br/prolam/downloads/2005_2_3.pdf>. Acesso em: 20 jun. 2017.

264  LACERDA, Jan Marcel de Almeida Freitas; SILVA, Amanda Arruda de Souza; 
NUNES, Rayanne Vieira Galvão. O caso dos refugiados sírios no Brasil e a políti-
ca internacional contemporânea. Revista de Estudos Internacionais, v. 6, n. 2. João 
Pessoa, p. 100-116, 2015. Disponível em: <http://www.revistadeestudosinternacionais.
com/uepb/index.php/rei/article/view/209/pdf>. Acesso em: 20 jun. 2017.
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dizado de português e (ii) a dificuldade de validação de títulos de escola-
ridade no Brasil.

Ao chegar em território nacional, a maioria dos refugiados sírios fala 
pouco ou até mesmo nada da língua portuguesa,265 o que dificulta a con-
quista de um emprego sem o conhecimento do idioma nacional. Sendo as-
sim, a maioria depende de auxílios para sobreviver no Brasil nos primeiros 
meses após a chegada. Nesse cenário destacam-se as instituições do ter-
ceiro setor ao disponibilizarem aulas de português à população refugiada 
e solucionarem esse problema.266 Além do apoio dessas instituições, tam-
bém prestam auxílio a seus conterrâneos refugiados os sírios que aqui já 
se encontram instalados, que promovem campanhas de doação para que 
se mantenham até que estejam familiarizados com a língua e a sociedade 
brasileira, e tenham maiores condições de conseguir empregos.267 

Conforme destacado anteriormente, no Brasil, há fatores que facilitam 
a empregabilidade dos refugiados. Ao chegarem em território nacional, 
eles têm direito a carteira de trabalho, com os mesmos benefícios traba-
lhistas que qualquer brasileiro, como férias, horas extras e décimo tercei-
ro salário. Ademais, para reduzir os possíveis casos de discriminação na 
busca de emprego dos refugiados, o Ministério do Trabalho e Emprego 
estabeleceu, no ano de 2006, que a identificação na Carteira de Trabalho 
dos migrantes forçados seja feita por meio dos termos “estrangeiros com 
base na Lei n.º 9.474/97” em substituição de “refugiado”, como era feito 
anteriormente.268

Entretanto, tais medidas não solucionam os problemas enfrentados 
pelos refugiados sírios na esfera da empregabilidade. Grande problema 
que tem sido enfrentado por essa população no Brasil é a dificuldade de 
revalidação de seus títulos escolares. Diferentemente dos diplomas latino-
-americanos, que facilmente são reconhecidos no Brasil, tal facilidade não 
é estendida aos currículos sírios, conforme afirma Aline Thuller, coordena-
dora do Programa de Atendimento a Refugiados da Cáritas do Rio de Ja-
neiro:269 “Eles vêm de um nível social e educacional alto, mas ficam aqui em 

265  BARRETO, L. P. T. F. Das diferenças entre os institutos jurídicos do asilo e do 
refúgio. Brasília: IMDH, 2006. 

266  MOREIRA, Julia Bertino. A problemática dos refugiados na América Latina e 
no Brasil. Cadernos PROLAM/USP, v. 7, n. 4. São Paulo, p. 57-76, 2005. Disponível em: 
<http://www.usp.br/prolam/downloads/2005_2_3.pdf>. Acesso em: 20 fev. 2016.

267  LOUREIRO, Gabriela. Como vivem os refugiados sírios no Brasil, 2014. Disponí-
vel em: <http://www.brasilpost.com.br/2014/02/21/sirios-brasil-refugio_n_4832849.
html>. Acesso em: 20 jun. 2017.

268  MOREIRA, Julia Bertino, op. cit., 2005. 

269  VIEIRA, Isabela. Refugiados no Brasil, sírios têm dificuldade de encontrar em-
pregos e moradia. Caminhos do Refúgio. Disponível em: <http://caminhosdorefugio.
com.br/tag/aline-thuller/>. Acesso em: 30 jul. 2017. 
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uma situação complicada. Muitos acabam em subempregos, dando aula de 
inglês ou trabalhando em serviços gerais”. 

Dessa forma, muitos não conseguem se inserir na mesma área e nas 
mesmas condições de trabalho em que se encontravam antes do evento 
que levou a sua migração forçada, diante da difícil revalidação de seu diplo-
ma. Apesar de contarem com o ensino médio ou superior, muitos se con-
formam com situações precárias, inserindo-se em subempregos, conforme 
afirma Paulo Daniel Elias Farah, em palestra na Universidade de Santos:270

São poucas as universidades do país que fazem revalidação 
de diploma. O processo leva em média nove meses, mas em 
alguns casos demora muito mais. Os custos são elevadíssi-
mos: variam de R$ 1.500 a R$ 20 mil. Para se ter ideia, a maior 
autoridade síria em arqueologia está vivendo no Brasil e a 
UniSantos quer contratá-lo, mas não consegue por causa da 
dificuldade de revalidar o diploma. 

Também há aqueles que, diante das dificuldades de suas circunstân-
cias, somadas àquelas enfrentadas pelo mercado de trabalho brasileiro na 
atualidade, permanecem sob a esperança de sobrevivência por meio de 
algum auxílio humanitário ou diante de programas sociais sobre os quais 
detêm acesso, como é o caso do Bolsa Família.271

Ainda, ao chegarem ao Brasil, os refugiados sírios enfrentam dificul-
dades que evidenciam um segundo problema: o acesso à moradia. Apesar 
de contarem com e resguardo sob o aspecto legal, a realidade os distancia 
do acesso a tal direito. Tal situação pode ser verificada em São Paulo, onde 
se encontram 65% dos sírios que chegaram, devido à guerra, desde 2014.272 
A Sociedade Beneficente Muçulmana (SBM) monitora e auxilia os refugia-
dos no que diz respeito às questões relacionadas à moradia.

Faltam políticas habitacionais voltadas especificamente para os refu-
giados, com condições de aluguel mais flexíveis, que não exijam cauções 
com o valor de três meses de aluguel ou fiadores. Esses são fatores ina-
cessíveis para as condições em que chegam os refugiados. Existem políti-
cas voltadas ao direito à moradia em um momento de início, por meio do 
fornecimento de abrigos públicos em uma parceria da Cáritas com a pre-
feitura e o governo de São Paulo, conforme abordado supra. Entretanto, 
trata-se de uma medida paliativa, cuja utilidade se limita ao início da vida 

270  FERNANDES, Sarah. Refugiados enfrentam demora e custo elevado para reva-
lidar diploma. Revista do Brasil. Disponível em: <http://www.redebrasilatual.com.br/
cidadania/2015/11/refugiados-encontram-dificuldades-para-revalidar-diplomas-e-in-
gressar-em-universidades-9509.html>. Acesso em: 30 jul. 2017. 

271   PAULA, Bruna Vieira de, op. cit., 2006. 

272  Ibid.
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do refugiado no Brasil, haja vista que as condições de moradia existen-
tes nesses abrigos são precárias e dificultam a manutenção da dignidade 
das famílias e crianças refugiadas. Além disso, diante do grande fluxo de 
pessoas que fazem uso desses abrigos, que não se restringe à população 
refugiada, esses locais não podem se tornar moradia definitiva, sob o risco 
de prejudicar outros possíveis beneficiários da medida.273

8. consIderações fInaIs 

Diante do exposto, é possível perceber que diferentes formas normativas 
integram a proteção legal dos refugiados. No âmbito internacional, a Con-
venção de 1951 e o Protocolo de 1967 equalizam o tratamento da popula-
ção refugiada nos países que lhe são signatários. 

Ambos os dispositivos carregam o que se chama de definição clássica 
de refugiado, estabelecendo como conceito fixo daquele que:

[...] receando com razão ser perseguido em virtude da sua 
raça, religião, nacionalidade, ligação em certo grupo social 
ou das suas opiniões políticas, se encontre fora do país de 
que tem a nacionalidade e não possa ou, em virtude daquele 
receio, não queira pedir a proteção daquele país; ou que, se 
não tiver nacionalidade e estiver fora do país no qual tinha 
a sua residência habitual após aqueles acontecimentos, não 
possa ou, em virtude do dito receio, a ele não queira voltar. 

Além disso, ambos os instrumentos fixaram o princípio do non-refoul-
ment, primordial para garantia da estabilidade e segurança jurídica da po-
pulação refugiada.

Ocorre que esse conceito foi elaborado em um contexto pós-Segunda 
Guerra, não atendendo mais aos casos atuais de migração forçada. Nesse 
sentido, faz-se necessária a utilização de novos mecanismos que possibi-
litem uma interpretação extensiva do conceito de refúgio, para que haja 
proteção efetiva para aqueles que dela necessitem. 

Goodwin-Gill aponta como solução para tal lacuna a utilização de 
princípios e parâmetros aplicáveis ao processo de solicitação de refúgio. 
Além disso, outras perspectivas são aplicáveis para sanar a subinclusão 
dos refugiados, como a existência de mecanismos regionais que incluam 
no conceito de refugiados características mais abrangentes, atuais e com-
patíveis com a realidade local de seus países signatários, tal como se extrai 
da Declaração de Cartagena. 

273  Ibid.
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A partir dela, se desenhou o conceito de refugiado brasileiro trazido 
na Lei n.º 9.474/97, que abrange, além das características da Convenção, 
aquele que migrou “devido a grave e generalizada violação de direitos hu-
manos, sendo obrigado a deixar seu país de nacionalidade para buscar 
refúgio em outro país”. Não obstante, a legislação nacional passou a contar 
com uma tutela ainda mais abrangente, uma vez que incluiu no novo Esta-
tuto do Estrangeiro (Lei n.º 13.445/2017) a acolhida humanitária, proteção 
anteriormente denominada de “visto humanitário”, cuja aplicação era feita 
sob a forma de decreto.

Assim, é possível perceber que a proteção brasileira direcionada à 
proteção dos refugiados não somente condiz com os dispositivos inter-
nacionais e regionais, mas busca intensificar sua tutela aos direitos dessa 
população e estabelecer mecanismos específicos para abarcar todos os 
que necessitam. Entretanto, a aplicação dos direitos legais garantidos a 
esses indivíduos merece atenção. 

O processo de integração e estabelecimento dos refugiados no Brasil 
conta com grande participação de instituições, sejam governamentais ou 
pertencentes ao terceiro setor. Entre elas destacam-se o Conare, o ACNUR 
e Cáritas Arquidiocesana, que participam como peças-chave no processo 
de ambientação desses indivíduos, desde o aprendizado com o idioma até 
a conquista de moradia. No entanto, sua atuação não é suficiente para ga-
rantir o acesso a todos os direitos assegurados pelas legislações aplicáveis. 

Conforme evidenciado a partir do Caso Sírio é possível constatar que 
a empregabilidade dessa população continua difícil, mesmo excluindo os 
casos de xenofobia, diante da dificuldade de revalidação de títulos escola-
res, o que leva muitos desses indivíduos a se inserirem em subempregos e 
condições precárias. Além dessas dificuldades quanto à obtenção de em-
prego, existem ainda problemas quanto à conquista do direito de moradia, 
diante das diversas condições impostas no mercado imobiliário brasileiro 
para a aquisição ou locação de imóveis, como o pagamento de três meses 
de garantia ou a necessidade de um fiador, fatores inalcançáveis para refu-
giados recém-chegados ao país. 

Todas essas dificuldades merecem destaque, pois reduzem a quali-
dade de vida da população refugiada no país, tornando-a marginalizada. 
Mostram que há grande espaço que diferencia as garantias em lei daquelas 
de fato fornecidas por meio de políticas públicas. Soluções devem ser pen-
sadas para que esses percalços sejam superados e para que esses direitos 
estejam, de fato, presentes no país. Para tanto, são necessários investimen-
tos em pesquisas com enfoque em mapear a realidade das famílias refugia-
das no Brasil, que possam trazer um estudo não somente qualitativo, mas 
também quantitativo. Tudo isso para que a sociedade civil, as instituições 
relacionadas e o governo brasileiro como um todo possam atuar de forma 
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efetiva para a minimização dessas dificuldades, guiando-os como forma 
de levar o Brasil à referência global não somente no momento de recepção 
dos refugiados, mas também nos momentos posteriores. 

Assim, absolutamente necessária a busca por informações populacio-
nais, censitárias, com o intuito de contrastar com maior profundidade e 
abrangência a realidade legal e a factual dos refugiados no Brasil, para 
que, a partir dessa situação, sejam traçadas formas de aproximação dessas 
duas esferas, realidade legal e factual, garantindo o bem-estar da popula-
ção refugiada no país. 

referêncIas bIblIográfIcas

ACNUR. Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados. Manual de pro-
cedimentos e critérios a aplicar para determinar o Estatuto de Refugiado. 
Lisboa: ACNUR, 1996.

________. Refugiados, proteção e assistência em São Paulo, 2008.

ALMEIDA, Guilherme Assis de. Direitos humanos e não-violência. São Paulo:  
Atlas, 2001.

ALVES, João Alberto. Concessão de refúgio no Brasil: a proteção interna-
cional humanitária no direito brasileiro. Revista Internacional de Direito e 
Cidadania, v. 05, p. 63-76, 2012. 

AMORIM, João Alberto Alves. Concessão de refúgio no Brasil: a proteção 
internacional humanitária no direito brasileiro. Revista Internacional de Di-
reito e Cidadania, v. 05, p. 63-76, 2012.

ANDRADE, José H. Fischel de; MARCOLINI, Adriana. A política brasileira 
de proteção e de reassentamento de refugiados: breves comentários sobre 
suas principais características. Revista Brasileira de Política Interna, v. 45, n. 1.  
Brasília, p. 168-176, jun. 2002.

BARRETO, L. P. T. F. Das diferenças entre os institutos jurídicos do asilo e 
do refúgio. Brasília: IMDH, 2006.

BETTS, Alexander. Survival Migration: A New Framework. Global Gover-
nance, v. 16, 2010, p. 361-382.

CARLET, F.; MILESI, Rosita. Refugiados e políticas públicas. In: RODRI-
GUES, Viviane (Org.). Direitos humanos e refugiados. Vila Velha/ES: Nua-
res/Centro Universitário Vila Velha; ACNUR; IMDH, 2006, p. 123-150.

COMISSÃO JUSTIÇA E PAZ – Arquidiocese de Brasília. Direitos Humanos 
no Brasil: 1992-1993. São Paulo: Edições Loyola, 1994.



Recepção e tRatamento de Refugiados no BRasil:  
uma análise juRídico-política à luz do caso síRio

301

CORREA, Mariana Almeida Silveira. Migração por sobrevivência: soluções 
brasileiras. Revista Interdisciplinar da Mobilidade Humana (REMHU), v. 23, 
n. 44. Brasília, 2015, p. 221-236. 

DANTAS-MONTEIRO, José Miguel. Refugiados e o direito internacional. 
Museu dos Emigrantes, 2004. 

DE ANDRADE, George Bronzeado. A guerra civil síria e a condição dos 
refugiados: um antigo problema, “reinventado” pela crueldade de um con-
flito marcado pela inação da comunidade internacional. Revista de Estudos 
Internacionais (REI), v. 2, p. 121-138, 2011.

DOMINGUEZ, Juliana, BAENINGER, Rosana. Programa de Reassentamento 
de Refugiados no Brasil, [s.l.], [s.e.], [s.d.]. 

DUFFY, Aoife. Expulsion to Face Torture? Non-refoulement in International 
Law. Oxford University Press, 2008. 

ERNST, Kelly Patricia. Crise migratória: uma análise sobre direitos humanos 
e os refugiados sírios. Revista InterAção, v. 10, n. 10, jan. 2016.

FELLER, Erika. The Evolution of the International Refugee Protection Regime.  
Washington University Journal of Law & Police, v. 5, 2001. 

FITZPATRICK, Joan. Revitalizing the 1951 Refugee Convention. Harvard Hu-
man Rights Journal, v. 9, p. 229-254, 1996.

GOODWIN-GILL, Guy S. Refugees and Resources. In Defense of the Alien, 
v. 11, p. 111-114, 1988.

_______. The Right to Seek Asylum: Interception at Sea and the Principle 
of Non-Refoulement. International Journal of Refugee Law, v. 23. Oxford 
University Press, p. 443-457, 2011.

_______. Who to Protect, How..., and the Future. International Journal of 
Refugee Law. Oxford University Press, v. 9, 1997, p. 1-7.

GRAHL-MADSEN, Atle. Refugees and Refugee Law in a World in Transition. 
Michigan Yearbook of International Legal Studies, v. 3, p. 65-90.

HARVEY, C. J. Reconstructing Refugee Law. Journal of Civil Liberties, v. 3, 
p. 159-190, 1998. 

LEÃO, Renato Zerbini Ribeiro. O reconhecimento dos refugiados pelo Brasil.  
Decisões comentadas do Conare.

NOTAS SOBRE A PROTEÇÃO INTERNACIONAL (apresentadas pelo Alto 
Comissário) do Comitê Executivo do Programa do Alto Comissariado da 
quadragésima quinta sessão da ONU. International Journal of Refugee 
Law. Oxford University Press, v. 6, 1994.



Anuário de publicAções dA grAduAção 2017302

PACÍFICO, Andrea Maria; MENDONÇA, Renata. A proteção sociojurídica 
dos refugiados no Brasil. Textos & Contextos, v. 9, n. 1. Porto Alegre: PUC-
-RS, p. 170-181, jan./jun. 2010.

PAULA, Bruna Vieira de O Princípio do non-refoulement, sua natureza jus 
cogens e a proteção internacional dos refugiados. Revista da Corte Intera-
mericana de Direitos Humanos, v. 6, 2006. 

PEREIRA, Luciana Diniz Durães. O direito internacional dos refugiados: 
Análise crítica do conceito “refugiado ambiental”. Belo Horizonte: Del Rey, 
2009. 

RUTEERE, Mutuma. Report of the Special Rapporteur on Contemporary 
Forms of Racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance. 
ONU, 9 de maio de 2017.

SAADEH, Cyro; EGUCHII, Mônica Mayumi. Convenção Relativa ao Estatuto 
dos Refugiados e Protocolo sobre o Estatuto dos Refugiados. Procuradoria 
Geral do Estado de São Paulo. Racial Discrimination, Xenophobia and Rela-
ted Intolerance. ONU, 9 maio 2017.

SHARMA, Bonita B. Revisiting the United Nations’ 1951 Convention Relating 
to the Status of Refugees: A Critical Analysis of the International Refugee 
Law. Social Development Issues, v. 37,n. 2, 2015, p.80-94.

SECRETARIA ESPECIAL DE DIREITOS HUMANOS. Balanço anual da Ouvi-
doria Nacional de Direitos Humanos, 2015.

TRINDADE, Antônio Augusto Cançado; PEYTRIGNET, Gérard; RUIZ DE 
SANTIAGO, Jaime. As três vertentes da proteção internacional dos direitos 
da pessoa humana: direitos humanos, direito humanitário e direito dos refu-
giados. Instituto Interamericano de Direitos Humanos. Comitê Internacional 
da Cruz Vermelha. Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. 
San Jose/Brasília: ACNUR/CICV/IIDH, 1996, p. 267.

UNHCR. The Refugee Situation in Latin America: Protection and Solutions 
Based on the Pragmatic Approach of the Cartagena Declaration on Refuge-
es of 1984. Discussion Document. UNHCR, nov. 2004 [notas]. International  
Journal of Refugee Law, v. 18, p. 252-270, 2006.

VIEIRA, Isabela. Refugiados no Brasil, sírios têm dificuldade de encontrar 
empregos e moradia. Caminhos do Refúgio. Disponível em: <http://cami-
nhosdorefugio.com.br/tag/aline-thuller/>. Acesso em: 30 jul. 2017.

ZARJEVSKI, Yéfime. A Future Preserved: International Assistance to Refugees. 
Oxford: Pergamon Press, 1987.

http://heinonline.org.sbproxy.fgv.br/HOL/Page?handle=hein.journals/intjrl18&div=9&start_page=252&collection=journals&set_as_cursor=0&men_tab=srchresults
http://heinonline.org.sbproxy.fgv.br/HOL/Page?handle=hein.journals/intjrl18&div=9&start_page=252&collection=journals&set_as_cursor=0&men_tab=srchresults
http://heinonline.org.sbproxy.fgv.br/HOL/Page?handle=hein.journals/intjrl18&div=9&start_page=252&collection=journals&set_as_cursor=0&men_tab=srchresults


Recepção e tRatamento de Refugiados no BRasil:  
uma análise juRídico-política à luz do caso síRio

303

Eletrônicas

ACNUR. A missão do ACNUR. Disponível em: <http://www.acnur.org/por-
tugues/informacao-geral/a-missao-do-acnur/>. Acesso em: 14 dez. 2016.

_______. Cartilha para solicitantes de refúgio no Brasil. Disponível em: 
<http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/portugues/Publicaco-
es/2014/Cartilha_para_solicitantes_de_refugio_no_Brasil.pdf>. Acesso em: 
15 jun. 2017.

_______. Manual de procedimentos e critérios para a determinação de pro-
cedimentos e critérios para a determinação da condição de refugiado. Dis-
ponível em: <http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/portugues/
Publicacoes/2013/Manual_de_procedimentos_e_criterios_para_a_determi-
nacao_da_condicao_de_refugiado.pdf>. Acesso em: 15 dez. 2016.

_______. Reassentamento: um novo começo em um terceiro país. Disponí-
vel em: <http://www.acnur.org/portugues/quem-ajudamos/solucoes-dura-
douras/reassentamento/>. Acesso em: 23 set. 2016. 

_______. Tendências globais sobre refugiados e outras populações de in-
teresse do ACNUR. Disponível em: <http://www.acnur.org/portugues/re-
cursos/estatisticas/>. Acesso em: 15 jun. 2017.

ALANDETE, David. Bashar al-Assad: “Há 80 países que apoiam os terroris-
tas na Síria”. El País. Madri, p. 1. 20 fev. 2016. Disponível em: <http://brasil.
elpais.com/brasil/2016/02/20/internacional/1455973003_241057.htm>. 
Acesso em: 21 jun. 2017.

ARAÚJO, Natália. Avanços e desafios da nova Lei de Migração. Carta Capital.  
Disponível em: <https://www.cartacapital.com.br/blogs/blog-do-grri/avan-
cos-e-desafios-da-nova-lei-de-migracao>. Acesso em: 15 jun. 2017.

CÁRITAS. Quem somos nós. Disponível em: <https://caritasrj.wordpress.
com/quem-somos-nos/>. Acesso em: 2 jun. 2017.

CHARLEAUX, João Paulo. Qual a diferença entre visto humanitário e refú-
gio? Disponível em: <https://www.nexojornal.com.br/expresso/2016/06/20/
Qual-a-diferen%C3%A7a-entre-visto-humanit%C3%A1rio-e-ref%C3%BAgio>. 
Acesso em: 15 jun. 2017.

CONARE. Sistema de refúgio brasileiro, 2016. Disponível em: <http://www.
acnur.org/portugues/recursos/estatisticas/dados-sobre-refugio-no-bra-
sil/>. Acesso em: 15 jun. 2017.

EFE. Plano de seis pontos para Síria proposto pelo enviado especial Kofi 
Annan. 12 abr. 2012. Disponível em: <https://veja.abril.com.br/mundo/pla-
no-de-seis-pontos-para-siria-proposto-pelo-enviado-especial-kofi-an-
nan/>. Acesso em: 28 jun. 2017.

http://www.acnur.org/portugues/informacao-geral/a-missao-do-acnur/
http://www.acnur.org/portugues/informacao-geral/a-missao-do-acnur/
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/portugues/Publicacoes/2014/Cartilha_para_solicitantes_de_refugio_no_Brasil.pdf
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/portugues/Publicacoes/2014/Cartilha_para_solicitantes_de_refugio_no_Brasil.pdf
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/portugues/Publicacoes/2013/Manual_de_procedimentos_e_criterios_para_a_determinacao_da_condicao_de_refugiado.pdf
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/portugues/Publicacoes/2013/Manual_de_procedimentos_e_criterios_para_a_determinacao_da_condicao_de_refugiado.pdf
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/portugues/Publicacoes/2013/Manual_de_procedimentos_e_criterios_para_a_determinacao_da_condicao_de_refugiado.pdf
http://www.acnur.org/portugues/quem-ajudamos/solucoes-duradouras/reassentamento/
http://www.acnur.org/portugues/quem-ajudamos/solucoes-duradouras/reassentamento/
https://caritasrj.wordpress.com/quem-somos-nos/
https://caritasrj.wordpress.com/quem-somos-nos/
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2016/06/20/Qual-a-diferen%C3%A7a-entre-visto-humanit%C3%A1rio-e-ref%C3%BAgio
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2016/06/20/Qual-a-diferen%C3%A7a-entre-visto-humanit%C3%A1rio-e-ref%C3%BAgio


Anuário de publicAções dA grAduAção 2017304

FERNANDES, Janaina de Mendonça; SPOHR, Alexandre. Antigos proble-
mas, novos desafios: Como a Lei de Migração pode inserir estrangeiros 
no mercado de trabalho. FGV DAAP. Disponível em: <http://dapp.fgv.br/
antigos-problemas-novos-desafios-como-lei-de-migracao-pode-inserir-
-estrangeiros-no-mercado-de-trabalho/>. Acesso em: 21 jun. 2017. 

FERNANDES, Sarah. Refugiados enfrentam demora e custo elevado para re-
validar diploma. Revista do Brasil. Disponível em: <http://www.redebrasilatu-
al.com.br/cidadania/2015/11/refugiados-encontram-dificuldades-para-revali-
dar-diplomas-e-ingressar-em-universidades-9509.html>. Acesso em: 30 jul. 
2017.

GAZETA DO POVO. Brasil apoia resolução da ONU contra o governo sírio. 
22 nov. 2011. Disponível em: <https://www.gazetadopovo.com.br/mundo/
brasil-apoia-resolucao-da-onu-contra-o-governo-sirio-almnleld02huh-
5nadmbmr9e8e/>. Acesso em: 29 jun. 2017.

HAMANN, Greta. Quem luta contra quem na guerra da Síria? DW.COM. Ale-
manha. Publicado em: 30 jan. 2016. Disponível em: <http://www.dw.com/
pt/quem-luta-contra-quem-na-guerra-das%C3%ADria/a-19013932>. Aces-
so em: 1 jun. 2017.

LACERDA, Jan Marcel de Almeida Freitas; SILVA, Amanda Arruda de Souza;  
NUNES, Rayanne Vieira Galvão. O caso dos refugiados sírios no Brasil e a 
política internacional contemporânea. Revista de Estudos Internacionais, v. 
6, n. 2. João Pessoa, p. 100-116, 2015. Disponível em: <http://www.revista-
deestudosinternacionais.com/uepb/index.php/rei/article/view/209/pdf>. 
Acesso em: 20 jun. 2017.

LOUREIRO, Gabriela. Como vivem os refugiados sírios no Brasil, 2014.  
Disponível em: <http://www.brasilpost.com.br/2014/02/21/sirios-brasil-re-
fugio_n_4832849.html>. Acesso em: 20 jun. 2017.

MACIEL, Edgar. Chegada de refugiados faz xenofobia crescer mais de 600% 
no Brasil, mas nem 1% dos casos chega à Justiça. Disponível em: <http://
www.huffpostbrasil.com/2016/06/20/chegada-de-refugiados-faz-xenofo-
bia-crescer-mais-de-600-no-bras_a_21688171/>. Acesso em: 15 jun. 2017.

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. Informações sobre refúgio. Disponível em: <http://
www.justica.gov.br/central-de-atendimento/estrangeiros/refugio#idioma>. 
Acesso em: 15 jun. 2017.

_______. Refúgio. Disponível em: <http://www.justica.gov.br/central-de-a-
tendimento/estrangeiros/refugio>. Acesso em: 14 dez. 2016.

MOREIRA, Julia Bertino. A problemática dos refugiados na América Latina e 
no Brasil. Cadernos PROLAM/USP, v. 7, n. 4. São Paulo, p. 67-68, 2005. Dis-
ponível em: <http://www.usp.br/prolam/downloads/2005_2_3.pdf>. Acesso 
em: 20 jun. 2017.

http://dapp.fgv.br/antigos-problemas-novos-desafios-como-lei-de-migracao-pode-inserir-estrangeiros-no-mercado-de-trabalho/
http://dapp.fgv.br/antigos-problemas-novos-desafios-como-lei-de-migracao-pode-inserir-estrangeiros-no-mercado-de-trabalho/
http://dapp.fgv.br/antigos-problemas-novos-desafios-como-lei-de-migracao-pode-inserir-estrangeiros-no-mercado-de-trabalho/
http://www.huffpostbrasil.com/2016/06/20/chegada-de-refugiados-faz-xenofobia-crescer-mais-de-600-no-bras_a_21688171/
http://www.huffpostbrasil.com/2016/06/20/chegada-de-refugiados-faz-xenofobia-crescer-mais-de-600-no-bras_a_21688171/
http://www.huffpostbrasil.com/2016/06/20/chegada-de-refugiados-faz-xenofobia-crescer-mais-de-600-no-bras_a_21688171/
http://www.justica.gov.br/central-de-atendimento/estrangeiros/refugio
http://www.justica.gov.br/central-de-atendimento/estrangeiros/refugio


Recepção e tRatamento de Refugiados no BRasil:  
uma análise juRídico-política à luz do caso síRio

305

_______. O acolhimento dos refugiados no Brasil: políticas, frentes de atu-
ação e atores envolvidos. Unicamp, 2007.

MRE. Notas à imprensa. Vários anos. Disponível em: < http://www.itamara-
ty.gov.br/>. Acesso em: 30 jun. 2017.

PATRIOTA, Antonio. Brasil negocia ação diplomática junto à Síria. Estadão. 17 
jul. 2011. Disponível em: <http://www.itamaraty.gov.br/discursos-artigos-e-en-
trevistas-categoria/ministro-das-relacoes-exteriores-entrevistas/4599-bra-
sil-negocia-acao-diplomatica-junto-a-siria-o-estado-de-s-paulo-17-7-2011>. 
Acesso em: 28 jun. 2017.

PATRIOTA, Antonio. Pronunciamento do ministro Antônio de Aguiar Pa-
triota em debate sobre responsabilidade ao proteger na ONU. 21 fev. 2012. 
Disponível em: <http://www.itamaraty.gov.br/>. Acesso em: 28 jun. 2017.

PORTAL BRASIL. Lei de Migração atenderá melhor estrangeiros em bus-
ca de oportunidades no Brasil. Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/
cidadania-e-justica/2017/05/lei-de-migracao-atendera-melhor-estrangei-
ros-em-busca-de-oportunidades-no-brasil>. Acesso em: 20 jun. 2017.

REIS, Thiago. Sírios já representam 1/4 dos refugiados no Brasil. G1. São 
Paulo. Publicado em: 24 abr. 2016. Disponível em: <http://g1.globo.com/
mundo/noticia/2016/04/sirios-ja-representam-14-dos-refugiados-no-bra-
sil.html>. Acesso em: 7 dez. 2016.

SENADO FEDERAL. Projeto da nova Lei de Migração segue para sanção 
presidencial. Disponível em: <http://www12.senado.leg.br/noticias/mate-
rias/2017/04/18/projeto-da-nova-lei-de-migracao-segue-para-sancao-presi-
dencial>. Acesso em: 20 jun. 2017.

VIEIRA, Isabela. Refugiados no Brasil, sírios têm dificuldade de encontrar 
empregos e moradia. Caminhos do refúgio. Disponível em: <http://cami-
nhosdorefugio.com.br/tag/aline-thuller/>. Acesso em: 30 jul. 2017. 

WELLE, Deutsche. O que muda com a nova lei de migração? Texto coloca o 
Brasil em posição de vanguarda e garante igualdade de direitos a imigrantes 
que chegam ao país. Carta Capital. Disponível em: <https://www.cartacapital.
com.br/politica/o-que-muda-com-a-nova-lei-de-migracao>. Acesso em: 15 
jun. 2017.

Legislativas

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 

_______. Decreto n.º 50.215/61, de 28 de janeiro de 1961. Promulga a Con-
venção relativa ao Estatuto dos Refugiados, concluída em Genebra, em 28 
de julho de 1951.

http://www.itamaraty.gov.br/
http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2017/05/lei-de-migracao-atendera-melhor-estrangeiros-em-busca-de-oportunidades-no-brasil
http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2017/05/lei-de-migracao-atendera-melhor-estrangeiros-em-busca-de-oportunidades-no-brasil
http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2017/05/lei-de-migracao-atendera-melhor-estrangeiros-em-busca-de-oportunidades-no-brasil
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2016/04/sirios-ja-representam-14-dos-refugiados-no-brasil.html
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2016/04/sirios-ja-representam-14-dos-refugiados-no-brasil.html
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2016/04/sirios-ja-representam-14-dos-refugiados-no-brasil.html
https://www.cartacapital.com.br/politica/o-que-muda-com-a-nova-lei-de-migracao
https://www.cartacapital.com.br/politica/o-que-muda-com-a-nova-lei-de-migracao


Anuário de publicAções dA grAduAção 2017306

_______. Lei n.º 9.474, de 22 de julho de 1997. Define mecanismos para a 
implementação do Estatuto dos Refugiados de 1951, e determina outras 
providências.

_______. Lei n.º 13.445, de 24 de maio de 2017. Institui a Lei de Migração.



finAnceirizAção e superendividAmento pessoAl: 
AproximAções entre os contextos brAsileiro e 
cHileno

Autor: Pedro de Abreu Monteiro Campos. 

Orientadores: Antônio J. M. Porto e  

Paulo Augusto Franco de Alcântara.

1. Introdução

Este artigo, produzido de acordo com o projeto de pesquisa “O superen-
dividamento pessoal no Brasil”, do Centro de Pesquisa em Direito e Eco-
nomia da Fundação Getulio Vargas do Rio de Janeiro (CPDE-FGV Direito 
Rio), busca inquirir o fenômeno em questão através da aproximação de 
dois contextos nacionais, tanto em termos de suas semelhanças quanto de 
suas peculiaridades. 

Nesse sentido, propõe-se um diálogo entre dois processos econômi-
cos com foco não apenas na produção bibliográfica sobre o tema, mas – 
direta e/ou indiretamente – nos dados produzidos em relação ao advento 
do fenômeno e da categoria jurídico-econômica do superendividamento. 
Para isso, adota-se, como perspectiva analítica, o chamado processo de 
“financeirização” vivenciado no Brasil e no Chile. 

Em outra oportunidade, inserido no mesmo projeto de pesquisa, pro-
duziu-se um artigo com a mesma abordagem sobre aspectos do superendi-
vidamento pessoal no Brasil e na África do Sul.1 O presente trabalho segue,  

1  Cf. CAMPOS, Pedro. O superendividamento pessoal: uma análise comparativa 
entre Brasil e África do Sul: In PORTO, Antônio J.M. et. al. O superendividamento no 
Brasil, v.III. Curitiba: Juruá, no prelo. 



Anuário de publicAções dA grAduAção 2017308

ressalvadas as devidas especificidades, a direção do anterior, porém, a 
análise é feita, repisa-se, entre Brasil e Chile. 

O superendividamento é um fenômeno presente em diversas socie-
dades ocidentais.2 No entanto, importante ressaltar que o fenômeno vem 
sendo destacado, sobretudo, entre países com economias “em desenvolvi-
mento” contextualizados em projetos políticos e econômicos de inclusão 
financeira.3 

Por esse motivo, a realização de análises sobre o diálogo entre Brasil 
e outros países que vivenciam realidades semelhantes, como Chile e África 
do Sul, pode fornecer colaborações significativas para a compreensão do 
fenômeno e, como consequência, para o enfrentamento mais complexo 
e crítico do problema. É, portanto, nesse campo de contribuições que o 
presente trabalho se insere.

O conceito de superendividamento está em constante disputa nas 
ciências sociais. Em muitos países, há grande emprego de esforços na 
tentativa de criar um conceito operacional para o termo.4 Apesar do en-
tendimento da importância da discussão para a compreensão do tema, 
por uma questão metodológica, neste artigo será adotado o conceito de 
superendividamento utilizado pelo CPDE, que entende o acontecimento 
como “um fenômeno relacionado àquela pessoa que não possui condições 
financeiras para pagar as suas dívidas sem que tal cumprimento tenha im-
pacto drástico sobre a renda necessária para a sua sobrevivência”.5

Esse esforço de conceituação se trata de uma formulação em concep-
ção e, portanto, de qualidade geral. O pesquisador do CPDE, Paulo Augusto  
Franco, entende que o superendividamento é causado pelo acúmulo e ar-
ticulação de dívidas de origens e regimes diferentes. Essa combinação, 
associada a eventos financeiros de ordem pessoal, de certo modo não es-
perados, causaria o superendividamento.

Note-se que a conceituação do autor não tem como intuito o desen-
volvimento de um conceito operacionalizável do fenômeno. Em vez disso, 
tal definição permite extrair os elementos substanciais da caracterização 

2  BATTELLO, Silvio Javier; MARQUES, Cláudia L. Direitos do consumidor endividado:  
superendividamento e crédito, 2006, p. 211.

3  CAVALLAZZI, Rosângela; SILVA, Sayonara; LIMA, Clarissa. Tradições inventadas 
na sociedade de consumo: crédito consignado e a flexibilização da proteção ao sa-
lário. RDC 76/74, out.-dez., 2010, p. 74.

4  Cf. autores europeus, como Betti (2007:136-156), Haas (2006:8), Giovanni e Iezzi, 
(2013:6-10), que vêm empreendendo esforços no desenvolvimento de uma noção 
comum e operacional do conceito de superendividamento. 

5  ALCÂNTARA, Paulo Augusto Franco de. O domicílio como lugar econômico. 
Contribuições para estudos em torno do superendividamento no Brasil. In PORTO, 
Antônio J.M. et. al. Superendividamento no Brasil, v. II. Curitiba: Juruá, 2016.
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do superendividamento e suas relações. Em outra publicação, da lavra do 
autor do presente trabalho, descreveu-se grosseiramente essas relações 
da seguinte forma: “independentemente do motivo, determinado indiví-
duo adquire crédito e, desta forma, se endivida. Com o passar do tempo, 
este indivíduo passa a ter dificuldades de quitar sua dívida, causando seu 
superendividamento”.6

Na busca de compreender essas relações no contexto do Chile e de 
analisá-las comparativamente com o contexto brasileiro serão contrasta-
dos quatro aspectos principais extraídos a partir de uma constância da 
literatura. São eles: 

(i) Que motivos levam um indivíduo a se endividar em cada 
país? 

(ii) Como o indivíduo adquire crédito? 

(iii) Quais razões levam o indivíduo a não conseguir quitar 
suas dívidas?

(iv) Qual o papel do processo nominado como financeiriza-
ção em ambos os países no tocante à relação entre o acesso 
ao crédito e o endividamento excessivo? 

Com este estudo, procura-se contribuir para a compreensão do supe-
rendividamento pessoal e, desse modo, contribuir também para a busca de 
soluções do problema. A análise foi realizada por meio de leitura bibliográ-
fica complementada e, quando necessário, por dados empíricos. 

Antes de adentrar a questões quantitativas e qualitativas do fenô-
meno do superendividamento em si, necessário realizar uma comparação 
geral entre os dois países. Essa comparação e feita no próximo tópico e 
tem como objetivo demonstrar que utilizar os exemplos de Brasil e Chile é 
possível, razoável e provável a gerar bons frutos.

No terceiro tópico serão abordadas questões a respeito do processo 
de financeirização do consumo no Brasil e no Chile, bem como seus possí-
veis efeitos na ocorrência do superendividamento pessoal nos dois países. 
A hipótese levantada por este estudo é que a financeirização do consu-
mo possui papel relevante, capaz de servir como perspectiva fundamental 
para a compreensão da ocorrência em demasia do fenômeno econômico 
em questão.

O conceito de financeirização e sua relação com o consumo e o supe-
rendividamento serão abordados em maior profundidade posteriormente. 

6  CAMPOS, Pedro. O superendividamento pessoal: uma análise comparativa entre 
Brasil e África do Sul. In PORTO, Antônio J.M. et. al. O superendividamento no Brasil, 
v. III. Curitiba: Juruá, no prelo.
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Porém, importante esclarecer que a hipótese de que a financeirização do 
consumo no Brasil e no Chile possui impacto significativo no superendi-
vidamento pessoal nos países citados se apoia na literatura internacional 
especializada. Para Stockhammer,7 por exemplo, a financeirização tem tido 
efeitos profundos sobre as famílias e sobre os indivíduos. Isso se apresenta, 
entre outros fatores, pela maior confiança no crédito, que modifica tanto as 
atitudes quanto as instituições e os instrumentos financeiros nos quais se 
baseiam o endividamento pessoal e o consumo.

Após isso, no quarto tópico, são analisados os principais elementos en-
volvidos na constatação do superendividamento individual em cada país. 
Ou seja, explora-se o motivo de os chilenos se endividarem, como adquirem 
crédito e o que os leva a terem dificuldade para quitar suas dívidas. 

2. brasIl e cHIle: aspectos geraIs

Tidos como potências da América Latina em diferentes aspectos, Brasil e 
Chile guardam muitas semelhanças e consideráveis diferenças que devem 
sempre ser levadas em conta ao se fazer uma análise como a que se pre-
tende neste trabalho. 

Quando se pensa em comparar os dois países, a primeira semelhança 
que vem à mente é o histórico de ditaduras militares em ambos. A ditadura 
militar chilena começou em 1973 e terminou em 1990. A brasileira se iniciou 
em 1964 e se encerrou em 1985. Os efeitos de décadas vividas sob regimes 
autoritários continuam a ser percebidos nos países de diversas formas, 
entre as quais, nos mecanismos de perpetuação de desigualdades. Isso foi 
o que constatou o estudo de Pedro Herculano Souza:8

A qualificação necessária, como se vê na Figura 30, é que 
houve redução da concentração no topo nas duas décadas 
após a 2.ª Guerra, que acabou interrompida e revertida nos 
anos seguintes ao golpe militar de 1964. Esse movimento não 
foi tão drástico nem abrupto quanto os choques às grandes 
fortunas causados pelas grandes guerras e pelas reações polí-
ticas nos países ricos, e mesmo no início dos anos 1960 nossa 
desigualdade ainda era elevada. Tampouco há como garantir 

7  STOCKHAMMER, E. Financialization and the Global Economy. Political Economy 
Research Institute (PERI), Working Paper Series, 240, dez. 2010.

8  SOUZA, Pedro Herculano Guimarães Ferreira de. A desigualdade vista do topo: 
a concentração de renda entre os ricos no Brasil, 1926-2013, p. 224. Disponível em: 
<http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/22005/1/2016_PedroHerculanoGui-
mar%C3%A3esFerreiradeSouza.pdf>. Acesso em: 19 jun. 2017.
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que, sem a ditadura, a fatia do centésimo mais rico continu-
aria a declinar suavemente até o patamar europeu. Ainda as-
sim, não se pode minimizar 1964 como um ponto de inflexão 
para o aumento da desigualdade. 

 Fração da renda recebida pelos 0,01%, 0,1% e 1% mais ricos - Brasil, 1926-2013

Fonte: SOUZA, Pedro Herculano Guimarães Ferreira de. 9

Em relação à economia, o Brasil se agiganta diante do Chile. Em 2016, 
o PIB brasileiro era mais que 10 vezes o tamanho do PIB chileno. Esse dado 
ajuda a demonstrar uma constatação bem aceita pelo senso comum de 
que o Brasil é um país com uma economia maior e mais desenvolvida que 
a dos demais países latino-americanos, inclusive o Chile.

9 Ibid.



Anuário de publicAções dA grAduAção 2017312

Fonte: Dados do Banco Mundial.10

Em contraste com a dominância econômica brasileira, no entanto, 
quando se trata de desenvolvimento social e desenvolvimento humano, o 
país hispânico apresenta os melhores dados. Mesmo com um PIB tão infe-
rior ao brasileiro, o PIB per capita do Chile é, significativamente, maior que 
o brasileiro (quase US$ 5 mil a mais). 

Fonte: Dados do Banco Mundial.11

Apesar de ser um país com alguns indicadores sociais mais avançados 
que o Brasil, o leitor não deve se enganar. Tanto o Brasil quanto o Chile são 
países categorizados como “em desenvolvimento”, que possuem ques-
tões históricas de desigualdade social perpetuadas ao longo de gerações.  

10 Disponível em: <https://www.google.com.br/publicdata/explore?ds=d5bncpp-
jof8f9_&met_y=ny_gdp_mktp_cd&idim=country:CHL:COL:PER&hl=pt&dl=pt#!c-
type=l&strail=false&bcs=d&nselm=h&met_y=ny_gdp_mktp_cd&scale_y=lin&ind_y=-
false&rdim=region&idim=country:CHL:BRA&ifdim=region&tstart=966740400000&-
tend=1471662000000&hl=pt&dl=pt&ind=false>. Acesso em: 19 jun. 2017.

11 Ibid.



Financeirização e superendividamento pessoal: aproximações entre  
os contextos brasileiro e chileno

313

Tal constatação se conforma pelo fato de, na época da última medição, 
em 2012, o Brasil ter apresentado o coeficiente de Gini de 52,67, o décimo 
quarto mais alto do mundo. O Chile, por sua vez, não teve desempenho 
muito superior ao brasileiro. Em 2011, último ano em que o coeficiente foi 
calculado no país, o Chile obteve o valor de 50,84, o décimo nono valor 
mais alto.12 O gráfico a seguir mostra a evolução do coeficiente de Gini nos 
países comparados com alguns outros países em desenvolvimento.

Fonte: Dados do Banco Mundial.13

Após um histórico de desigualdade socioeconômica consolidado hou-
ve, em ambos os países, nos últimos anos, um movimento comum a nações 
em desenvolvimento: trata-se da criação de uma “nova classe média” que, 
supostamente, não havia, até então, tido acesso pleno ao mercado consu-
midor.14 

Inglehart analisou a questão ocorrida no Chile:15

12  O leitor deve atentar para o fato de que quanto maior o valor do coeficiente de 
Gini, mais desigual é o país, de modo que ficaria dado que o Chile possuiria, segundo 
os parâmetros estabelecidos por trás do índice, uma sociedade mais igualitária que 
a brasileira, porém longe dos padrões ideais.

13 Gráfico desenvolvido por Nexo Jornal. Disponível em: <https://www.nexojor-
nal.com.br/especial/2016/09/02/10-%C3%ADndices-econ%C3%B4micos-e-so-
ciais-nos-13-anos-de-governo-PT-no-Brasil>. Acesso em: 17 jun. 2017.

14  O processo pelo qual esse movimento ocorreu nos dois países, entre outros, foi 
através da financeirização da população, fator que será abordado mais adiante com 
atenção especial.

15  INGLEHART, Ronald. Postmaterialist Values and the Shift From Survival to Self-
-expression Values. Oxford Handbook of Political Behaviour, 2007, p. 223-239.
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Chilean families have seen how goods and services flooded 
supermarkets and shopping malls. An important share of the 
population – the so called “new middle class” – witnessed 
and increasingly participated in an unprecedented affluence, 
characteristic of societies that have increasingly moved away 
from scarcity and basic necessities, shifting their concerns 
from material security to more intangible and moral concerns 
of social equality and inclusion.

No Brasil, ao mesmo tempo:

Na história recente do Brasil, sabemos que a inclusão finan-
ceira se tornou uma questão política que fundamenta, direta 
e/ou indiretamente, uma rede de políticas públicas sustenta-
das, especialmente, nas ideias de mobilidade socioeconômi-
ca e de distribuição de renda. Tal tendência encontrou, como 
vimos, respaldo numa ordem internacional baseada histori-
camente na “ciência do desenvolvimento”.16

Os dados da pesquisa nacional (2016) sobre o superendividamento 
pessoal (CPDE/FGV Direito Rio) confirmam essa constatação. De acordo 
com os dados, 35% dos respondentes teriam mudado de classe a partir de 
suas percepções. Essa mudança ocorreu, principalmente, entre as classes 
“baixa” e “média baixa”, cabendo também destaque à classe “média” inter-
mediária. Vide quadro abaixo: 

Quando foi realizado o estudo comparativo entre Brasil e África do 
Sul inserido nesse mesmo projeto de pesquisa do CPDE, identificou-se a 
ascensão das chamadas “novas classes médias” como um fator muito re-

16  ALCÂNTARA, Paulo Augusto Franco de. O domicílio como lugar econômico. 
Contribuições para estudos em torno do superendividamento no Brasil. In PORTO, 
Antônio J.M. et. al. Superendividamento no Brasil, v. II. Curitiba: Juruá, 2016.
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levante na compreensão do superendividamento nos dois países em ques-
tão. Isso porque entre os indivíduos dessa nova classe social foram encon-
trados os maiores níveis de superendividamento. No presente estudo, a 
tese é de que poderá se verificar a mesma relação. No entanto, a análise 
será feita do ponto de vista do conceito de financeirização e será abordada 
em profundidade no próximo tópico. 

3. processos de fInanceIrIzação no brasIl e no cHIle

A chamada “nova classe média”, tanto no Brasil como no Chile, foi formu-
lada em alinhamento a processos de financeirização ligadas às práticas de 
consumo. O fenômeno, de modo geral, “é entendido como a permeação 
das finanças nos diferentes aspectos e setores da economia. As finanças 
passam a influenciar e moldar as decisões dos agentes – mesmo daqueles 
que não estão diretamente ligados a elas”.17

Em relação ao movimento de financeirização do consumo, segundo 
Stockhammer, entende-se que:

A financeirização tem tido efeitos profundos tanto sobre 
as famílias quanto sobre as empresas. Nos indivíduos e nas 
famílias isso se apresenta, entre outros fatores, pela maior 
confiança no crédito, modificando tanto as atitudes quanto 
as instituições e os instrumentos financeiros nos quais se ba-
seiam o endividamento e o consumo.18 

No Brasil, o processo de financeirização do consumo das famílias é 
notório. Em 2005, por exemplo, o brasileiro comprometia quase 20% da 
renda familiar com o setor financeiro. Em 2014, esse índice já era de 45%, 
o que demonstra que as famílias brasileiras passaram, cada vez mais, a ter 
sua vida econômica atrelada às instituições financeiras.19

No Chile, o cenário é parecido. Gonzalez descreve apontando para o 
seguinte: 

17  BROCHIER, Lídia. A financeirização do consumo e a crise financeira nos Esta-
dos Unidos: o fim do padrão de crescimento puxado pelo consumo? Disponível em: 
<http://www.akb.org.br/upload/130820121600559339_L%C3%ADdia%20Brochier.
pdf>. Acesso em: 20 maio 2017.

18  STOCKHAMMER, E. Financialization and the Global Economy. Political Economy 
Research Institute (PERI), Working Paper Series, 240, dez. 2010.

19  SILVA, Flávia Carvalho de Moraes e. O processo de financeirização da econo-
mia brasileira no período de 1995 e 2014. Disponível em: <http://diamantina.cedeplar.
ufmg.br/2016/anais/economia/294-505-1-RV_2016_10_09_00_35_27_533.pdf>. 
Acesso em: 17 jun. 2017.

http://www.akb.org.br/upload/130820121600559339_L%C3%ADdia Brochier.pdf
http://www.akb.org.br/upload/130820121600559339_L%C3%ADdia Brochier.pdf
http://diamantina.cedeplar.ufmg.br/2016/anais/economia/294-505-1-RV_2016_10_09_00_35_27_533.pdf
http://diamantina.cedeplar.ufmg.br/2016/anais/economia/294-505-1-RV_2016_10_09_00_35_27_533.pdf
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By 1995, one and a half million households already had con-
sumer debt and five million credit cards were circulating 
around a country of fifteen million inhabitants (CCS 1995). 
Between 2000 and 2009, household debt grew three times 
faster than the entire economy, and the debt-to-income ratio 
rose from 35.4% to 59.9%. In 2012, the Household Financial 
Survey carried out by the Chilean Central Bank reported that 
68% of Chilean households have consumer debt uniformly 
distributed throughout the social structure.20

Percebe-se, portanto, que tanto no Brasil quanto no Chile houve o 
aumento de indivíduos que recorreram as instituições financeiras para ad-
quirir crédito como forma de financiar seus custos, iniciando o processo 
de financeirização nos países. Esse movimento de acesso ao crédito e de 
financeirização foi utilizado como mecanismo de tentativa de redução nas 
desigualdades socioeconômicas dos países, através do fortalecimento da 
classe média. 

De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), em 2015 
a taxa de bancarização no Brasil a partir do acesso a serviços considerados 
como essenciais chegou a 89,6%, refletindo-se não somente no aumento 
de contas correntes (+ 5% a.a.), mas também no crescimento dos usos de 
cartões tanto na modalidade débito quanto crédito. Isso apontaria para 
uma possível expansão da participação das instituições econômicas na 
vida financeira das famílias brasileiras, ou seja, na elaboração doméstica 
de orçamentos.

Importante lembrar que o acesso ao crédito é um processo determi-
nante no incremento recente da financeirização, haja vista que o recurso 
passou, progressivamente, a compor o orçamento doméstico como se fosse,  
em muitos casos, uma moeda, um item disponível para negociações. Al-
cântara21 aponta, no caso brasileiro, a crescente incorporação do crédito 
como produto ordinário na composição qualitativa de orçamentos.

Dessa forma, fica evidente, portanto, a relação entre financeirização 
do consumo com o acesso ao crédito. Mais adiante, como consequência 
natural da relação com o crédito, ficará evidente a relação entre a finan-
ceirização e o superendividamento. Antes disso, contudo, será explicado 
como o crédito e o superendividamento se conectam. 

20  GONZALEZ, Felipe. Micro-foundations of Financialization: Status Anxiety and 
the Market for Consumer Credit in Chile. Disponível em: <http://imprs.mpifg.de/>. 
Acesso em: 21 jul. 2017.

21  ALCÂNTARA, Paulo Augusto Franco de. O domicílio como lugar econômico. 
Contribuições para estudos em torno do superendividamento no Brasil. In PORTO, 
Antônio J.M. et. al. Superendividamento no Brasil, v. II. Curitiba: Juruá, 2016.
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3.1. relação entre crédIto e superendIVIdamento

Antes de realizar qualquer análise no sentido de demonstrar relações entre 
a aquisição de crédito e a ocorrência do superendividamento pessoal, ne-
cessário desconstruir um argumento presente no senso comum de que se 
endividar é sempre uma situação ruim e está sempre associada à falta de 
educação financeira e à compulsoriedade do consumo(ismo).

Cláudia Lima Marques é uma das mais renomadas estudiosas do as-
sunto e entende que o endividamento é um mecanismo comum e que 
pode ser saudável e positivo à vida do consumidor. Para ela:

[...] o endividamento é um fato inerente à vida na atual so-
ciedade de consumo, faz parte da liberdade das pessoas no 
mercado de hoje, do ser “consumidor”, em qualquer classe 
social. Efetivamente, para consumir produtos e de serviços 
os consumidores estão – quase todos – constantemente en-
dividando-se.22 

Dentro do arcabouço teórico da “economia tradicional”, como ensi-
nam Porto e Butelli,23 estuda-se a demanda por crédito como consequência 
dos cursos de ação de indivíduos racionais, que maximizam seu bem-estar. 
Dessa forma, o indivíduo consumidor adquiriria crédito apenas quando sua 
renda atual, no momento da aquisição do crédito, não permitisse atingir o 
nível de consumo que ele atingiria caso tivesse acesso a um fluxo constan-
te de renda equivalente a renda futura esperada por ele. Ao mesmo tempo, 
os indivíduos emprestariam dinheiro somente quando a renda fosse maior 
no momento do empréstimo do que a renda futura.

Contudo, sabe-se que a presunção de que os indivíduos são racionais e,  
portanto, maximizadores do seu bem-estar não são necessariamente ver-
dadeiros. A Escola da Economia Comportamental, por exemplo, argumen-
ta que, muitas vezes, os indivíduos utilizam heurísticas de pensamento, ou 
atalhos, que modificam sua forma de agir. 

Uma dessas heurísticas foi denominada de “desconto hiperbólico”. 
Esse atalho faz com que um indivíduo dê mais valor a benefícios que são 
recebidos agora do que a benefícios que serão recebidos no futuro. Em 
outras palavras, tende-se a reduzir (descontar) o valor das coisas quanto 

22  MARQUES, Claudia L. Algumas perguntas e respostas sobre prevenção e trata-
mento do superendividamento dos consumidores pessoas físicas. Revista de Direito 
do Consumidor, v. 75, p. 17. São Paulo, jul.-set. 2010. Disponível em: <http://www.vida-
edinheiro.gov.br/docs/Caderno_Superendividamento.pdf>. Acesso em: 17 jul. 2017.

23  PORTO, Antônio J. M.; BUTELLI, Pedro H. O superendividamento brasileiro: uma 
análise introdutória e uma nova base de dados. Revista de Direito do Consumidor,  
v. 95, p. 4. São Paulo: Revista dos Tribunais, set./out. 2014.

http://www.vidaedinheiro.gov.br/docs/Caderno_Superendividamento.pdf
http://www.vidaedinheiro.gov.br/docs/Caderno_Superendividamento.pdf
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mais no futuro for o seu recebimento.24 Esse atalho de pensamento pode 
auxiliar na compreensão da relação entre crédito e superendividamento, 
pois demonstra que, ao contrário do que a economia tradicional sugere, 
indivíduos adquirem crédito de modo mais complexo e menos racional do 
que o esperado, podendo causar problemas.

Como citado anteriormente, a relação entre crédito e superendivida-
mento pode ocorrer da seguinte forma: 

Grosseiramente, a relação poderia ser descrita da seguinte 
maneira: independente do motivo, determinado indivíduo 
adquire crédito e, desta forma, se endivida. Com o passar do 
tempo, este indivíduo passa a ter dificuldades de quitar sua 
dívida, causando seu superendividamento.25

Portanto, para compreender a ocorrência do fenômeno do superen-
dividamento no Brasil e no Chile, faz-se necessário analisar cada uma das 
etapas presentes no caminho explicado supra. Dessa forma, a parte final 
do presente artigo tem como objetivo analisar:

(i) Por que os chilenos e os brasileiros se endividam?

(ii) Como e em que condições os brasileiros e os chilenos 
adquirem crédito?

(iii) Que leva os brasileiros e os chilenos a não conseguirem 
quitar suas dívidas?

Antes disso, contudo, agora que foi compreendida a relação entre 
crédito e superendividamento, será abordado o que aproxima o processo 
de financeirização do consumo com a ocorrência do superendividamento 
pessoal, tanto no Brasil quanto no Chile. 

3.2. qual o papel do processo de fInanceIrIzação na 
ocorrêncIa do superendIVIdamento pessoal em ambos os 
países?

Dentro de um arcabouço teórico desenvolvido pela doutrina que estuda o 
evento e os efeitos da ampliação do mercado de crédito, há uma relação 

24  SHANE, F.; LOEWENSTEIN, G.; O’DONOGHUE, T. Time Discounting and Time 
Preference: A Critical Review. Journal of Economic Literature. v. 40, p. 358, 2002. 

25  CAMPOS, Pedro. O superendividamento pessoal: uma análise comparativa en-
tre Brasil e África do Sul. In PORTO, Antônio J.M. et. al. O superendividamento no 
Brasil, v. III. Curitiba: Juruá, no prelo.



Financeirização e superendividamento pessoal: aproximações entre  
os contextos brasileiro e chileno

319

clara entre o processo de financeirização e o superendividamento. Monta-
gomerie (2007) destaca que o processo de financeirização e o consumo 
induzido pelo endividamento (tradução livre do termo dept-led consump-
tion) se entrelaçam na medida em que condições sociais, econômicas e 
políticas são satisfeitas. Para ele, os fatores políticos e econômicos se com-
binam com as práticas culturais para expandir os níveis de endividamento 
do consumidor.

Isso ocorre por diversos motivos. Tanto no Brasil como no Chile, por 
exemplo, houve o desenvolvimento do processo de fortalecimento da clas-
se média através do acesso ao crédito. No entanto, o acesso ao crédito 
muito facilitado, quando associado a diversos fatores, tais como a falta 
de educação financeira, a maior probabilidade de ocorrência de eventos 
inesperados na vida, entre outros, pode gerar uma relação pouco saudável 
com o endividamento.26

No Brasil, uma pesquisa realizada pelo SPC Brasil chegou à conclusão 
de que “em geral, os entrevistados têm pouco controle financeiro de sua 
vida econômica, incluindo hábitos de compra, pagamento de contas e uso 
do crédito. Isso fica evidente em diversas respostas”.27

No Chile, o país também possui baixos níveis de educação financeira. 
O gráfico adiante representa como o Chile se posiciona entre os últimos 
lugares em pesquisa que avaliou o nível de educação financeira nos pa-
íses do G20. Foram realizadas perguntas para indicar o nível de educa-
ção financeira da população. Somente 20% responderam de forma correta 
sobre a taxa de interesse, enquanto, ao mesmo tempo, 90% dos holan-
deses responderam de forma correta. A situação se mostra ainda mais 
grave quando somente 8% dos entrevistados responderam os três itens 
perguntados de forma correta. Entre os alemães, 53% acertaram, entre os 
holandeses foram 45% e na UE, como um todo, 39%.28

26  PORTO, Antônio J. M.; SAMPAIO, Patrícia R. P. Uma visão regulatória da preven-
ção e tratamento do superendividamento no Brasil. Coleção FGV Direito Rio. Rio de 
Janeiro: FGV, 2015, p. 4.

27  Cf. SPC BRASIL. PESQUISA DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA, jan. 2014, p. 3. Dispo-
nível em: <http://meubolsofeliz.com.br/wp-content/uploads/2014/01/analise_spc_
brasil_pesquisa_educacao_financeira_2014_vf1.pdf>. Acesso em: 2 jul. 2016. 

28  SILVA, Flávia Carvalho de Moraes e. O processo de financeirização da econo-
mia brasileira no período de 1995 e 2014. Disponível em: <http://diamantina.cedeplar.
ufmg.br/2016/anais/economia/294-505-1-RV_2016_10_09_00_35_27_533.pdf>. 
Acesso em: 17 jun. 2017.

http://meubolsofeliz.com.br/wp-content/uploads/2014/01/analise_spc_brasil_pesquisa_educacao_financeira_2014_vf1.pdf
http://meubolsofeliz.com.br/wp-content/uploads/2014/01/analise_spc_brasil_pesquisa_educacao_financeira_2014_vf1.pdf
http://diamantina.cedeplar.ufmg.br/2016/anais/economia/294-505-1-RV_2016_10_09_00_35_27_533.pdf
http://diamantina.cedeplar.ufmg.br/2016/anais/economia/294-505-1-RV_2016_10_09_00_35_27_533.pdf
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Fonte: Adele Atkinson, F. Messy. Measuring Financial Literacy.29

O processo de financeirização das classes médias em ambos os países 
não veio acompanhado de programas de educação financeira na mesma 
medida. Dessa forma, a facilidade de acessar crédito foi conferida, mas não 
se ensinou a utilizá-lo de forma saudável e isso pode ter contribuído para o 
aumento do superendividamento individual em ambos os países.

4. elementos do superendIVIdamento IndIVIdual no 
brasIl e no cHIle

Agora que está evidente o motivo de comparar os dois países em questão, 
além de estabelecidas determinadas relações teóricas, serão analisadas 
questões mais pontuais e diretas em relação ao fenômeno do superendi-
vidamento pessoal em cada um dos países. Primeiro, serão comparados 
os motivos que levam os brasileiros e os chilenos a se endividarem. Poste-
riormente, serão comparadas as formas como os indivíduos de ambos os 
países adquirem crédito. Por fim, será feita uma análise comparativa sobre 
os motivos que levam os dois grupos a terem dificuldades para arcar com 
suas dívidas. 

29 OECD Working Paper on Finance, Insurance and Private Pensions, n.15; Justi-
ne S. Hasting, Madrian B. e Skimmyhorn W. Financial Literacy, Financial Education 
and Economic Outcomes. National Bureau of Economic Research (NBER) Working 
paper series n. 18.412. Disponível em: <http://repositorio.uchile.cl/bitstream/hand-
le/2250/140193/Educaci%C3%B3n%20financiera%20en%20Chile%2C%20eviden-
cia%20y%20recomendaciones.pdf?sequence=1>. Acesso em: 17 jun. 2017.



Financeirização e superendividamento pessoal: aproximações entre  
os contextos brasileiro e chileno

321

4.1. por que os cHIlenos e os brasIleIros se endIVIdam?

Afirmou-se supra que, nos últimos anos, Brasil e Chile viveram processos 
recentes de mudanças socioeconômicas semelhantes. A redistribuição de 
renda nos dois países teve como efeito, especialmente, o surgimento de 
uma “nova classe média” urbana emergente, que redefiniu a estruturação 
de classes em ambos.

Essa nova configuração socioeconômica, como dito anteriormente, 
foi possibilitada, principalmente, por meio do processo de financeirização 
do consumo, que serviu como instrumento para fomentar políticas públi-
cas de inclusão financeira. Esse processo modificou profundamente o mer-
cado de crédito nos dois países.

Gonzalez descreveu esse processo de modificação dos indivíduos que 
adquirem crédito no Chile da seguinte forma:30

New consumers” profiles emerge in the laboratories of marke-
ting professionals and data miners. The frontiers of market 
have expanded throughout the 1990s to the 2000s from the 
middle class household head to the low income housewife; 
from young professionals to the undergraduate student; and 
from the active labor force to the retired worker whose lean 
but stable pensions are accessible to the lenders that adminis-
ter them, the so called – “Cajas” […] Now well into the twenty-
-first century, as Martucelli (2012b) say, consumer credit seems 
to have consolidated in the Chilean society as a “legitimate 
means to acquire what are considered legitimate goods.

No Brasil, o processo ocorrido não foi muito distinto do narrado no 
Chile. Por aqui, inúmeras pessoas que antes eram marginalizadas em rela-
ção ao mercado de consumo passaram a ser parte integrante e significati-
va deste. Esse movimento trouxe a esses indivíduos pertencentes à “nova 
classe média” uma realidade financeira jamais vivenciada antes. 

Esse movimento ocorreu após o estabelecimento de políticas públi-
cas que visavam desenvolver inclusão social através da inclusão financeira. 
Desse movimento foi que se extraiu a noção de uma nova classe média.

Essa expectativa de estabilidade financeira fomentou, nos dois países, 
o fortalecimento e a expansão dos serviços de crédito. É o que se extrai 
do seguinte trecho:

30  GONZALEZ, Felipe. Micro-foundations of Financialization: Status Anxiety and the 
Market for Consumer Credit in Chile. Disponível em: <http://imprs.mpifg.de/>. Acesso 
em: 21 jul. 2017.

http://imprs.mpifg.de/
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Turning the middle-class into subjects of credit first and less 
privileged groups afterwards became a highly profitable bu-
siness for companies that were previously exclusively focu-
sed on commercial activities, but now displace banks as the 
main source of credit for a sizable percentage of the popu-
lation.31

Portanto, o papel da financeirização da classe média ajuda a entender 
as razões pelas quais os indivíduos brasileiros e chilenos se endividam. 
Contudo, de suma importância destacar mais uma vez que não se deve 
observar os superendividados como estereótipos de pessoas pródigas que 
se endividam irresponsavelmente. Na realidade, a doutrina classifica o en-
dividamento em duas espécies: (i) endividamento para consumir produtos 
e serviços essenciais e; (ii) endividamento para consumir produtos e ser-
viços supérfluos.32

De acordo com Marques, Lima e Bertoncello:

Na primeira, o consumidor gasta todo o seu orçamento fami-
liar no consumo básico (casa, comida, água, luz, transporte, 
vestimenta) e precisa de crédito para adquirir bens de maior 
valor, móveis (geladeira, TV a cabo, fogão, berços, sofás etc.) 
e imóveis (casa própria, casa da praia etc.). Na segunda, o 
consumidor não gasta todo o seu orçamento familiar no con-
sumo básico e então reserva uma quantia para colocar na 
poupança (ou investimento), planeja e espera meses até que 
o valor investido possa ser retirado e esta “poupança” uti-
lizada para “consumir” os bens e serviços que mais deseja 
(uma nova cozinha modulada, um home theater, um novo 
carro etc.).33

No Brasil, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), em 2003, 50,88% do orçamento familiar brasileiro eram compro-
metidos somente com consumo básico, ou seja, a família que desejava ou 

31  Ibid.

32  Importante atentar-se às limitações dessa classificação. A indicação do que é 
supérfluo ou necessário pode, por vezes, tornar-se autoritária. Mesmo que haja uma 
tentativa de tornar o conceito objetivo, ainda há um critério discricionário que pode 
ser influenciado por vieses e considerações que variam conforme o ponto de vista 
de cada indivíduo.

33  MARQUES, Cláudia L.; LIMA, Clarissa C.; BERTONCELLO, Káren. Prevenção e 
tratamento do superendividamento, p. 17-18, 2010. Disponível em: <http://www.vida-
edinheiro.g ov.br/docs/Caderno_Superendividamento.pdf>. Acesso em: 17 jun. 2017.
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necessitava de algum consumo extra precisava recorrer ao crédito.34 No 
Chile, algo similar ocorre, conforme explica Gonzalez:35

For most people at the bottom of the oncome distribution 
that moved out poverty, the living costs in Chile made their 
unstable incomes insufficient to catch-up with the available  
goods produced by trade openness, and displayed in the 
showcase of department stores at the shopping malls.

Portanto, importante ter em vista que tanto no Brasil como no Chile,  
o acesso ao crédito e o acesso ao endividamento passam por uma questão 
fundamental, já discutida anteriormente, a respeito da dignidade e da in-
serção social dos indivíduos de classes menos prósperas financeiramente. 

4.2. como e em que condIções os brasIleIros e os 
cHIlenos adquIrem crédIto?

Tendo passado por essas noções mais teóricas a respeito de por que indi-
víduos brasileiros e chilenos se endividam, uma semelhança curiosa reside 
no núcleo da questão do superendividamento nos dois países: são deno-
minados “cartões de lojas”. No Chile, a financeirização da nova classe mé-
dia e seu endividamento passa pela expansão do uso desses mecanismos. 

As I argued before, this incremental but implacable process is 
exactly what department stores sought to exploit, in order to 
boost their sales by creating a consumer out of people that 
can barely cover basic expenditures, but with strong desire 
to participate in the party of consumption.36

De fato, uma pesquisa empírica realizada no Chile demonstrou que 
ao contrário do que acontece com as classes mais abastadas, a principal 
fonte de crédito de consumo para as famílias de classe baixa no Chile são 
os cartões de lojas de departamento (48,8%), seguidos de empréstimos 
sociais (7,9%) e empréstimos bancários (7,9%). 

No Brasil, uma pesquisa realizada no Núcleo de Defesa do Consumi-
dor da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro identificou, entre 

34  MARQUES, Cláudia L.; LIMA, Clarissa C.; BERTONCELLO, Káren. Prevenção e 
tratamento do superendividamento, p. 13, 2010. Disponível em: <http://www.vidae-
dinheiro.g ov.br/docs/Caderno_Superendividamento.pdf>. Acesso em: 17 jun. 2017.

35  GONZALEZ, Felipe. Micro-foundations of Financialization: Status Anxiety and 
the Market for Consumer Credit in Chile. Disponível em: <http://imprs.mpifg.de/>. 
Acesso em: 21 jul. 2017.

36  Ibid.

http://imprs.mpifg.de/
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outros fatores, um crescente gasto do orçamento doméstico com pro-
dutos alimentícios para além da predeterminada cesta básica – incluindo 
também o consumo em lanchonetes e restaurantes –, e também com pro-
dutos do vestuário, estes concedendo destaque em crediários (“carnê”) 
com grandes lojas de departamento.37

Uma diferença crucial entre o endividamento no Brasil e no Chile é 
a presença do cartão de crédito como fator determinante. No Chile, prin-
cipalmente entre as novas classes médias, o cartão de crédito é menos 
responsável pelo endividamento, respondendo apenas a 3,36% das dívidas 
das novas classes médias. No Brasil, de acordo com Alcântara,38 com base 
nos dados extraídos da pesquisa sobre superendividamento coordenada 
pelo CPDE, entre 2014 e 2016, percebe-se um crescimento expressivo no 
número de pessoas superendividadas que não pagaram integralmente a 
fatura do cartão de crédito no mês antecedente.

4.3. que leVa os brasIleIros e os cHIlenos a não 
conseguIrem quItar suas díVIdas?

No plano teórico, a doutrina indica a perda de emprego como um dos 
grandes fatores que podem levar um indivíduo a se superendividar.39 A 
relação entre a perda de emprego, a aquisição de crédito e a ocorrência 
do superendividamento individual pode ocorrer de duas formas principais. 
A primeira é aquela em que o indivíduo já possuía a dívida antes de perder 
o emprego. Quando acontece a situação imprevista, ele passa a ter difi-

37  PORTO, Antônio J. M.; SAMPAIO, Patrícia R. P. Uma visão regulatória da preven-
ção e tratamento do superendividamento no Brasil. Coleção FGV DireitoRio. Rio de 
Janeiro: FGV, 2015.

38  ALCÂNTARA, Paulo Augusto Franco de. O domicílio como lugar econômico. 
Contribuições para estudos em torno do superendividamento no Brasil. In. PORTO, 
Antônio J.M. et. al. Superendividamento no Brasil, v. II. Curitiba: Juruá, 2016.

39  PORTO, Antônio J. M.; BUTELLI, Pedro H. O superendividamento brasileiro: uma 
análise introdutória e uma nova base de dados. Revista de Direito do Consumidor, v. 
95, p. 23. São Paulo: Revista dos Tribunais, set./out. 2014.
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culdade para quitar o resto da dívida. A segunda forma ocorre quando o 
indivíduo adquire crédito após perder o emprego objetivando quitar débi-
tos condizentes com seu antigo orçamento. Parte desses débitos pode ser 
composta pelo próprio pagamento de dívidas anteriores.40

No Brasil, a ocorrência de uma crise econômica teve efeitos conside-
ráveis no aumento do número de indivíduos superendividados. O nível de 
desemprego no país aumentou no último ano. De acordo com o IBGE, a 
taxa de desemprego no Brasil no primeiro semestre de 2017 foi de 13,7%, 
enquanto no mesmo período de 2016, foi de 10,9%.41

Nessa situação, diversas vezes, indivíduos que gozaram por um deter-
minado tempo de estabilidade financeira e do acesso ao mercado de con-
sumo, adquiriram créditos durante esse período. O problema ocorre quan-
do as consequências da crise econômica reduzem o padrão financeiro dos 
indivíduos e de seus domicílios, influenciando determinantemente em suas 
práticas e cálculos econômicos mais ou menos estabelecidos no tempo.

Nesse sentido, a relação entre a perda de emprego, o processo de fi-
nanceirização e o advento do superendividamento podem ser percebidos 
de duas formas. 

As instituições financeiras, cada vez mais, fornecem crédito com con-
dições cada vez mais fáceis para aquisição. Dentro desse contexto, o cré-
dito cedido sem responsabilidade por parte dos credores pode colocar o 
consumidor – que, em geral, possui baixos níveis de educação financeira 
– em uma situação difícil.

No que diz respeito ao desemprego, o Chile também é um país com 
altas taxas de ocorrência e instabilidade econômica. Nas últimas décadas, 
assim como no Brasil, a economia chilena teve momentos de grande recu-
peração e momentos de grande decadência. No gráfico adiante é possível 
observar alguns aspectos da economia chilena, além das taxas de desem-
prego, que podem ajudar a compreender a ocorrência do fenômeno do 
superendividamento no país.

40  CAMPOS, Pedro. O superendividamento pessoal: uma análise comparativa en-
tre Brasil e África do Sul. In PORTO, Antônio J.M. et. al. O superendividamento no 
Brasil, v. III. Curitiba: Juruá, no prelo.

41   Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua – PNAD Contínua. IBGE. 
Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/trabalhoeren-
dimento/pme_nova/default_encerramento.shtm>. Acesso em: 17 jun. 2017.

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/trabalhoerendimento/pnad_continua/default.shtm
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Além disso, no Chile, assim como no Brasil, em contraste com países 
ditos mais desenvolvidos, de modo geral, os indivíduos são mais suscetí-
veis a ocorrências inesperadas que afetam o orçamento familiar, como a 
ocorrência de doenças e desemprego. No Chile, no entanto, existe uma 
particularidade que não se aplica ao Brasil. Devido às suas condições  
geográficas extremamente peculiares, o Chile é um dos países com a maior 
incidência de terremotos no mundo. Por isso, a ocorrência de terremotos 
aumenta a chance de ocorrer eventos inesperados no sentido de causar 
gastos repentinos na vida do indivíduo. 

5. consIderações fInaIs 

O processo de ocorrência do superendividamento possui características 
comuns a diversas nações. Isso ficou evidente não somente nessa com-
paração realizada entre Brasil e Chile, mas também na comparação feita 
anteriormente no mesmo projeto de pesquisa entre Brasil e África do Sul.

Contudo, o superendividamento individual, por se tratar de um fenô-
meno não apenas econômico, mas também social e cultural, possui carac-
terísticas distintas em diferentes locais de ocorrência. Por isso, importan-
te quando se estuda determinado tema através de literatura estrangeira, 
contextualizar e comparar com o país onde se pretende discutir políticas 
públicas que visam solucionar a questão.

Nesse sentido, Brasil e Chile, até por serem países similares em muitos 
aspectos culturais, econômicos e históricos, apresentaram relações inte-
ressantes no tocante à similaridade dos seus mercados de crédito e na 
ocorrência de superendividamentos. Em especial, o processo de financei-
rização presente na criação de novas classes médias se mostrou central 
na compreensão do fenômeno nos dois países, confirmando a hipótese 
previamente formulada na introdução do trabalho. Além disso, os cartões 
de lojas e carnês se mostraram como similaridades peculiares entre os dois 
países, o que ajuda a guiar políticas públicas voltadas a essa direção.
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Peculiaridades até mesmo geológicas e geográficas que poderiam, 
por vezes, ser negligenciadas diante de um fenômeno que, para muitos, 
parece ser essencialmente econômico, mostraram-se relevantes para com-
preender a ocorrência do fenômeno na vida da população dos países. Isso 
comprova a presunção desse estudo de que o superendividamento é um 
fenômeno mais do que econômico e deve ser estudado a partir de uma 
perspectiva multidisciplinar.

Em conclusão, este artigo buscou trazer contribuições para o estudo 
do superendividamento, em especial no Brasil. A partir de análises compa-
rativas, é possível aprender mais e ter mais certezas dos diagnósticos que 
devem guiar a criação de políticas públicas. Por exemplo: a noção da nova 
classe média como população especialmente vulnerável ao superendivida-
mento pessoal se confirmou não somente no Brasil, mas também no Chile e,  
anteriormente, em outro trabalho, na África de Sul. Dessa forma, esse tipo 
de estudo permite garantir maior legitimidade e acurácia às políticas pú-
blicas que se voltarem a resolver o problema a partir dessa perspectiva.
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1. Introdução

A questão do desenvolvimento e do papel do Estado na economia atrela-
dos a uma política de fortalecimento das bases institucionais, notadamente 
legislativas, para os casos de industrialização e investimentos em produção 
de energia, tem sido debatida em período recente, a partir das experiências 
do leste asiático confrontado com as experiências de outras regiões, com 
foco na América Latina.1 

Uma análise detalhada dessas experiências possibilita a emersão de 
acepções teóricas distintas que explicam as causas do desenvolvimento 
nessas regiões, conferindo uma base normativa para se pensar o papel do 
Estado nesse processo. De fato, a geração de energia é um ingrediente es-
sencial para o desenvolvimento,2 que é uma das aspirações fundamentais 
da população dos países da América Latina e da Ásia. 

Embora a geração de energia elétrica proveniente de hidrelétricas 
venha apresentando diminuição nos últimos anos, dois países no mundo 

1  GADELHA, Carlos. A nova ortodoxia do desenvolvimento: uma crítica do debate 
em torno da visão do Banco Mundial e elementos para uma abordagem alternativa 
neo-schumpeteriana. Revista de Economia Política, v. 18, n. 1, p. 69, jan.-mar. 1998.

2  Tão ligado ao desenvolvimento, a geração impacta, entre outros, no crescimento 
econômico, geração de empregos, índices inflacionários e balança comercial.
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remaram contra essa tendência, constatando-se um aumento na produção: 
Brasil e China.3 

Nesse sentido, importante entender se os instrumentos regulatórios 
disponíveis conseguem dar suporte a sede pelo desenvolvimento e a gera-
ção de energia elétrica, por meio da criação de hidrelétricas – como alter-
nativa de crescimento –, uma área extremamente ambiciosa e fundamental 
para o desenvolvimento nessas regiões. 

A necessidade de reflexão e a busca de novas alternativas para o au-
mento da geração de energia vêm acompanhadas do debate acerca da for-
ma como se dá a exploração dos recursos naturais e que mecanismos regula-
tórios estão disponíveis nos diferentes países, os quais objetivam acomodar 
as distinções existentes entre dois interesses principais em jogo: crescimento 
econômico versus proteção da natureza. Nesse sentido, a instalação de uma 
hidrelétrica deverá ser submetida a um procedimento específico de licencia-
mento ambiental, a partir do qual um longo caminho é percorrido pelo em-
preendedor da atividade, o que poderá por em risco, por vezes, a segurança 
jurídica do proponente e a viabilidade econômica e ambiental do projeto.

Buscando analisar esse cenário, o texto se estruturará em três partes 
principais. Em um primeiro momento será apresentado o referencial teóri-
co-conceitual que embasa as reflexões analíticas propostas neste trabalho. 
Em seguida, serão expostos os caminhos metodológicos percorridos. No 
terceiro momento serão apresentadas as informações analíticas da pes-
quisa, que se dividirá em três abordagens: o licenciamento brasileiro será 
retratado, visando-se, nessa parte do texto, relatar as características, eta-
pas, competências e prazos do licenciamento no Brasil, informações que 
qualificam o instrumento em âmbito nacional. Posteriormente, será apre-
sentada a experiência brasileira na hidrelétrica de Belo Monte, localizada 
no Pará, com o intuito de mostrar a efetividade da aplicação dos conceitos 
ambientais pelo Estado brasileiro. Adiante serão analisadas as caracterís-
ticas do licenciamento chinês, apresentando as informações que auxiliam 
a compreensão do instrumento no contexto em que está inserido. Nesse 
diapasão, conforme o caso brasileiro, será apresentada a experiência chi-
nesa na prática, por meio de um estudo do Complexo Hidrelétrico de Nu, 
localizado na província de Yunnan, sudoeste do país. Por fim, serão apre-
sentadas as conclusões da comparação analítica realizada.

Portanto, o presente estudo tem como objetivo principal compreen-
der, relacionar e analisar as estruturas que definem o licenciamento am-
biental de empreendimentos hidrelétricos em nível federal no contexto 
brasileiro comparativamente com o contexto chinês, mediante um arca-

3  MORAIS, Luciano. Estudo sobre o panorama da energia elétrica no Brasil e ten-
dências futuras. Programa de pós-graduação em engenharia/Unesp, 2015.
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bouço teórico aliado ao estudo de caso da usinas de Belo Monte/PA e do 
Complexo Hidrelétrico de Nu, em Yunnan. Enfatiza-se que as ações nos 
dois Estados ocorreram em condições político-institucionais específicas, 
que não poderiam ser pensadas como um modelo normativo geral para 
toda a região a qual estão inseridos.

Espera-se, com este estudo, identificar práticas e arranjos institucio-
nais que possam fortalecer a proteção ambiental e limitar o potencial lesi-
vo de construções de empreendimentos hidrelétricos em ambos os países. 
Nesse sentido, com respeito às condicionantes sócio-político-institucio-
nais de cada país, não se objetiva tratar cada Estado como um bloco, atro-
pelando os atores sociais, políticos, padrões de inserção internacional e 
características geográficas particulares para, ao final, extrair normas gerais 
conclusivas. 

Por fim, cumpre ressaltar que o Brasil vivenciou um cenário de grave 
degradação ambiental no século passado que contribuiu para estruturar as 
bases das resoluções e instrumentos ambientais modernos, sendo o licen-
ciamento ambiental, o principal instrumento desse tipo de gestão. 

O presente trabalho traz uma análise dos procedimentos de licencia-
mento ambiental com estudos de casos de grandes usinas hidrelétricas no 
Brasil e na China. O objetivo é entender como o processo ocorre em potên-
cias hidrelétricas e emergentes, buscando extrair lições que poderiam ser 
reaplicadas na legislação brasileira. 

A metodologia da pesquisa concerniu na revisão bibliográfica, revisão 
dos normativos que orientam a execução do licenciamento ambiental em 
ambos os países e levantamento de dados sobre os procedimentos de li-
cenciamento das hidrelétricas (eleitas como estudo de caso), por meio de 
documentos e pareceres publicados. 

Por meio dessa análise, verifica-se que a estrutura do licenciamento 
nos dois países apresenta tanto semelhanças, a exemplo da possibilidade  
de participação popular, quanto deficiências, como a ausência de dire-
trizes claras e delimitações específicas sobre o procedimento ambiental, 
sendo possível inferir tópicos que poderiam ser repensados no modelo 
brasileiro vigente.

2. apresentação da problemátIca

Essencialmente, com a Revolução Industrial, o desenvolvimento econômi-
co passou a causar um impacto negativo significativo sobre o meio am-
biente, através de uma exploração desordenada dos recursos naturais e do 
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despejo aleatório de resíduos na natureza.4 Esse processo assumiu maiores 
proporções com o crescente aceleramento da globalização, processo de 
integração das economias e com o crescimento descontrolado da popula-
ção, tornando alarmante a crise ambiental planetária.5 

Usualmente, os termos crescimento, industrialização, transformação, 
progresso e modernização são usados como sinônimos de desenvolvimento.  
Esses termos “carregam dentro de si toda uma compreensão específica 
dos fenômenos e constituem verdadeiros diagnósticos da realidade, pois 
o conceito prejulga, indicando em que se deverá atuar para alcançar o 
desenvolvimento”.6 

Com efeito, o conteúdo de desenvolvimento é dinâmico e cada vez 
mais é ampliado por meio do uso de adjetivos que conferem denotações 
de cunho humano, econômico e ambiental, adquirindo, dessa forma, diver-
sos espectros.7 

Muito embora o direito ao desenvolvimento não esteja incluído de 
maneira expressa na Constituição de 1988 e nem sequer tenha sido expli-
citamente mencionado em qualquer outro dispositivo constitucional, “o 
regime e os princípios por ela adotados, bem como os tratados internacio-
nais dos quais a República Federativa do Brasil é parte, permitem concluir 
no sentido da sua integração ao direito positivo brasileiro como um direito 
fundamental”.8

A Carta Magna estabeleceu no seu preâmbulo que o Estado democrá-
tico de direito está destinado a assegurar o desenvolvimento como um dos 
valores supremos da “nossa sociedade”.9 Malgrado não tenha força norma-
tiva, não se pode negar o seu valor hermenêutico constitucional, isto é, “a 
menção contida no preâmbulo acerca da intenção de alcançar o desenvol-
vimento deve ser considerada pelo exegeta ao interpretar a parte dogmá-
tica da Constituição, pois indica um princípio adotado pelo Constituinte”.10

4  FARIAS, Talden. Licenciamento ambiental e responsabilidade empresarial.  
Disponível em <http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_ar-
tigos_leitura&artigo_id=1171>. Acesso em: 21 maio 2017.

5  Ibid.

6  SCATOLIN, Fábio Dória apud COUTINHO, Nathália. Discussões sobre o desenvol-
vimento. Niterói: Universidade Federal Fluminense, 2015, no prelo.

7  COUTINHO, Nathália. Discussões sobre o desenvolvimento. Niterói: Universidade 
Federal Fluminense, 2015, no prelo.

8  ANJOS FILHO, Roberto Nunes dos. Direito ao desenvolvimento. São Paulo: Sa-
raiva, 2013, p. 486, no prelo.  

9  COUTINHO, Nathália. Discussões sobre o desenvolvimento. Niterói: Universidade 
Federal Fluminense, 2015, no prelo.

10 Ibid.

http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=1171
http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=1171
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Além disso, o art. 3.º, III, da Constituição de 1988 estabelece como 
um dos objetivos fundamentais da República o desenvolvimento nacional, 
nesse sentido, no entendimento de Eros Roberto Grau, “trata-se de um 
princípio constitucional impositivo ou diretriz com caráter constitucional-
mente conformador”.11

Nesse diapasão, o licenciamento ambiental, instrumento com previ-
são na Lei n.º 6.938/81, que instituiu a Política Nacional de Meio Ambiente 
(PNMA), exerce o papel de mediador entre os interesses visando ao cresci-
mento econômico e aos direitos de proteção à natureza, através da regula-
ção de atividades ou empreendimentos com potencial lesivo ao meio am-
biente como, por exemplo, indústrias, empreendimentos de infraestrutura e 
de logística. O exercício do licenciamento ambiental no Brasil acompanha a 
tendência de descentralização trazida com a promulgação da Constituição 
de 1988. Na China, a tendência é oposta. Embora o país tenha iniciado uma 
flexibilização do monopólio estatal nos últimos anos, inclusive tentando se 
transformar em uma economia de mercado, o processo de licenciamento 
ainda pende de influências muito fortes do aparato estatal centralizador. 

O instrumento brasileiro, de fato, é um complexo sistema de reparti-
ção de competências entre os entes federados em que a União, estados e 
municípios possuem competência comum para proteção e fiscalização do 
meio ambiente – conforme disposto no art. 23 do texto constitucional – e, 
competência concorrente para legislar a respeito da matéria ambiental.

Em outro patamar, apesar de na China os empreendimentos de gera-
ção, transmissão e distribuição de energia elétrica serem estatais, não ha-
vendo concessões como no Brasil, o sistema se apresenta também comple-
xo, sendo o licenciamento de competência de múltiplos entes da república. 

O procedimento de licenciamento ambiental de empreendimentos 
potencialmente degradantes ou poluidores transita entre os planos polí-
tico, econômico e ambiental, em face do caráter multifacetado das ativi-
dades que são submetidas a este. Tal estrutura dinâmica, sob a ótica do 
desenvolvimento econômico, ajuda a edificar as principais disputas po-
lítico-normativas em torno dos chamados grandes empreendimentos de 
infraestrutura.

Esse tipo de pensamento dialoga com uma corrente de pensamento 
crítico que aborda as ambiguidades existentes na ratio política e que alvi-
tra alinhamento no plano normativo entre interesses econômicos e a pro-
teção socioambiental. Nesse sentido, o licenciamento ambiental emerge 
como um instrumento fundamental que deve ser mais debatido, refletido 
e, se necessário, ajustado, haja vista seu importante posicionamento, ali-

11  Ibid.
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nhado ao sistema de regulação ambiental e simultaneamente subordinado 
“à conformação de lógicas sociopolíticas de captura do capital social”.12

3. camInHos da pesquIsa

O recorte para a operacionalização da pesquisa será a análise do licencia-
mento ambiental, com foco em usinas hidrelétricas, no âmbito dos gover-
nos federais brasileiro e chinês. Tal delimitação ocorre em razão de uma 
combinação de fatores, entre eles: (i) a necessidade de limitar o espectro 
de abrangência a um nível de governo e considerando a estrutura geopo-
lítica de divisão territorial, o nível federal se apresentou como aquele mais 
similar e adequado para a análise; (ii) a necessidade de garantir a disponibi-
lidade de informações; e (iii) a escolha de usinas que pertencessem ao nível 
que contribuísse de maneira mais substancial para a geração de energia.

O estudo adota como caminho de pesquisa duas frentes principais. A 
primeira é a realização de um mapeamento legislativo e institucional, em 
nível federal, sobre o exercício do licenciamento ambiental no Brasil e na 
China, que ocorreu por meio de pesquisas em sites oficiais de governos.13

A segunda é a realização de uma revisão bibliográfica sobre o licen-
ciamento ambiental, voltada especialmente para a análise do contexto de 
formulação do instrumento e o papel que exerce na práxis nos dois países, 
por meio da realização de estudos de casos do licenciamento de um tipo de 
empreendimento específico: empreendimentos hidrelétricos. Foram eleitas 
duas usinas hidrelétricas para promover a comparação entre os dois países, 
conforme mencionado supra. Para dar suporte a esse levantamento foram 
levados em consideração relatórios de organizações mundiais, análise e co-
leta de dados, e estudo de artigos científicos publicados. Associado aos 
suportes teórico e conceitual que respaldaram a identificação de elementos 
fundamentais para a análise foram elaboradas tabelas com informações so-
bre o procedimento nos dois países, relacionando as estruturas normativas, 
as características particulares, privilegiando as variáveis consideradas cha-
ve e apresentando os principais problemas.

12  FRANCO, Paulo Augusto; SALINAS, Natasha; PAVÃO, Bianca. Licenciamento 
ambiental no Brasil. Centro de Pesquisas em Direito e Economia, FGV Direito Rio, 
no prelo.

13  No caso brasileiro utilizou-se como base o site do Palácio do Planalto. Disponí-
vel em: <http://www4.planalto.gov.br/legislacao>. Acesso em: 21 maio 2017. No caso 
chinês, utilizou-se o site do governo da Região Administrativa Especial de Macau, 
uma vez que o português é língua oficial. Disponível em: <http://www.io.gov.mo/pt/
home/>. Acesso em: 21 maio 2017. 

http://www4.planalto.gov.br/legislacao
http://www.io.gov.mo/pt/home/
http://www.io.gov.mo/pt/home/
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4. lIcencIamento ambIental no brasIl

O ordenamento jurídico brasileiro dispõe que o meio ambiente é caracteri-
zado como patrimônio público, devendo ser obrigatoriamente assegurado 
e protegido para o uso da coletividade.14 Por se tratar de um “bem de 
uso comum”, as atividades econômicas e intervenções projetadas sobre o 
meio ambiente estão submetidas ao controle do poder público, seu guar-
dião legítimo.15

A Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), instituída pela Lei n.º 
6.938/81, em seu art. 9.º, inciso IV c/c art. 10, que foi recepcionada pela 
Constituição de 1988, e ancorada em dispositivos constitucionais, como o 
art. 170, inciso VI e parágrafo único, e o art. 225, parágrafo 1.º, inciso V, da 
Carta Magna, dispôs sobre o licenciamento ambiental como “um dos seus 
mais importantes instrumentos, visando a atuação preventiva Estatal para 
a salvaguarda do meio ambiente ecologicamente equilibrado”.16 

Dessa forma, o licenciamento ambiental, amparado constitucional-
mente e regulado ordinariamente, é uma manifestação do poder de polícia 
do Estado e por meio dele a administração pública, no uso de suas funções, 
condiciona a liberdade do empreendedor para implantar e operar empre-
endimentos potencialmente impactantes, objetivando garantir dessa forma 
que não se exceda certos limites para a utilização de recursos naturais, a fim 
de proteger o ambiente e assegurar uma sadia qualidade de vida.

Têm-se, consoante Milaré, que o licenciamento é um “importante ins-
trumento de gestão do ambiente”,17 na medida em que, é por meio dele 
que a administração pública tenta promover um controle necessário so-
bre as atividades humanas que interferem nas condições naturais do meio 
ambiente, de modo a harmonizar o desenvolvimento econômico com a 
preservação do equilíbrio ecológico.18

Apesar de no ordenamento jurídico brasileiro o licenciamento ser pre-
visto pela PNMA, foi somente em momento posterior que este foi regulado 
normativamente por resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente 
(Conama), uma vez que, em virtude da ausência de uma legislação que re-
gulamentasse o instrumento, tais resoluções passaram a ter, o que alguns 
denominam “força de lei”. Embora o papel dessas resoluções seja um tema 

14  BRASIL. Lei n.º 6.938/81, art. 2.º, I.

15  MILARÉ, Édis. Direito do ambiente: a gestão ambiental em foco. Doutrina, juris-
prudência, glossário. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011.

16  Escola Superior do Ministério Público da União. Boletim Científico, a. 9, n. 32-33, 
jan./dez. 2010. Brasília – DF.

17  MILARÉ, Édis, op. cit., p. 406.

18  Ibid.
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controverso, inegável é a importância que elas exercem na regulamenta-
ção de tal instrumento. 

Segundo o art. 1.º, inciso I, da Resolução n.º 237/97 do Conama, licen-
ciamento ambiental é definido nos seguintes termos:

Licenciamento Ambiental: procedimento administrativo pelo 
qual o órgão ambiental competente licencia a localização, 
instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e 
atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas 
efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob 
qualquer forma, possam causar degradação ambiental, con-
siderando as disposições legais e regulamentares e as nor-
mas técnicas aplicáveis ao caso.19

Pela definição ora exposta tem-se que licenciamento ambiental não 
se confunde com o ato administrativo dele gerado: a licença ambiental. A 
licença decorre do licenciamento, no entanto “este pode existir sem aque-
la, porque é em seu bojo que se perquire se a licença ambiental pode ou 
não ser concedida”.20 Pode-se perceber essa diferença a partir da defini-
ção apresentada no art. 1.º, inciso II, da mesma resolução:

Licença Ambiental: ato administrativo pelo qual o órgão am-
biental competente, estabelece as condições, restrições e 
medidas de controle ambiental que deverão ser obedecidas 
pelo empreendedor, pessoa física ou jurídica, para localizar, 
instalar, ampliar e operar empreendimentos ou atividades 
utilizadoras dos recursos ambientais consideradas efetiva ou 
potencialmente poluidoras ou aquelas que, sob qualquer for-
ma, possam causar degradação ambiental.21

Portanto, o licenciamento ambiental é entendido como um processo 
administrativo, eivado de instrumentos que buscam a promoção de uma 
gestão ambiental satisfatória e participação pública, propiciando ao mes-
mo tempo a avaliação de impactos socioambientais dos projetos. O ob-
jetivo perquirido pela administração pública é a tomada de uma decisão 
administrativa racional e sensata quanto ao deferimento ou indeferimento 
de uma licença.

Em 2011 foi publicada a Lei Complementar n.º 140, com o intuito de 
pôr fim ao cenário de insegurança jurídica quanto ao exercício do licencia-
mento ambiental no país. Além de definir licenciamento ambiental, essa lei 

19  BRASIL. Resolução Conama n.º 237, art. 1.º, inciso I.

20 Escola Superior do Ministério Público da União. Boletim Científico, a. 9, n. 32-33, 
jan./dez. 2010. Brasília – DF, p. 40.

21  BRASIL. Resolução Conama n.º 237, art. 1.º, inciso II.
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instituiu instrumentos de cooperação e ação. No entanto, apesar do esfor-
ço legislativo, tal cenário ainda continua instável. Sobre o assunto, Franco, 
Salinas e Pavão explicam:

Em que pese os avanços que a Lei Complementar trouxe aos 
empreendimentos passíveis de licenciamento ambiental, a 
mesma não se mostrou efetiva para evitar as disputas judi-
ciais e conflitos na definição da autoridade competente para 
tal atividade. 

Recentemente foi publicado o Decreto 8.437, de 22 de abril 
de 2015, que regulamenta o art. 7.º, caput, inciso XIV, alínea h 
da LC 140/11, especialmente no que se refere às tipologias de 
empreendimentos e atividades cujo licenciamento ambiental 
será de competência da União.

O contexto da aprovação do Decreto 8.437/15 insere-se, em 
primeiro lugar, no momento de novas concessões de infra-
estrutura do Governo Federal, contribuindo para suprimir as 
dúvidas em relação à competência da União na condução 
dos procedimentos de licenciamento ambiental. Justifica-se, 
também, em razão do fato de que leituras mais críticas da 
LC 140/11 apontavam para o esvaziamento das competências 
fiscalizatórias e sancionatórias do Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), e, 
ainda, por conta da falta de clareza acerca dos limites da  
cooperação entre os entes federativos.

Por outro lado, é necessário mencionar que o aludido Decre-
to não foi capaz de pôr fim às lacunas relativas aos limites 
de cooperação entre os entes federativos, de forma que esta 
matéria permanece carecendo de regulamentação do Poder 
Público.22

Dessa forma, verifica-se que a ausência de clareza legislativa ambien-
tal sobre o procedimento de licenciamento que perdurou por 30 anos, da 
criação da PNMA até a expedição da LC n.º 140/2011, não foi solucionada, 
quedando em lacunas a serem preenchidas.

22  FRANCO, Paulo Augusto; SALINAS, Natasha; PAVÃO, Bianca. Licenciamento am-
biental no Brasil. Centro de Pesquisas em Direito e Economia, FGV Direito Rio, p. 13-14, 
no prelo.
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4.1. competêncIa para o lIcencIamento ambIental 

A competência licenciadora ambiental é:

[...] aquela que confere aos entes federados capacidade para 
agir administrativamente no controle das ações potencial-
mente poluidoras, a fim de averiguar a viabilidade ambien-
tal e a obediência das normas de tutela ambiental quando 
da localização, da instalação e da operação das atividades 
e dos empreendimentos potencialmente poluidores, estabe-
lecendo medidas de controle ambiental, mitigadoras e com-
pensadoras dos eventuais danos decorrentes da implantação 
daqueles.23

O meio ambiente é constitucionalmente previsto como sendo de 
competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Mu-
nicípios. A Carta Magna dispõe no art. 23, inciso VI, a competência dos três 
entes para “proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer 
de suas formas”.24 

A competência para o exercício do licenciamento ambiental gerou, por 
muito tempo, conflitos entre os órgãos ambientais, discussões doutrinárias 
e posições jurisprudenciais distintas, em decorrência de não existir uma 
lei complementar (art. 23, parágrafo único, CF/88) que regulamentasse  
a competência constitucional material comum, em matéria ambiental, para 
o disposto no art. 23, incisos III, VI e VII, da CF/88.

Paulo de Bessa afirma que “o conflito entre os órgãos administrativos 
ambientais, normalmente, está relacionado à competência para o licencia-
mento ambiental”,25 de modo que os posicionamentos divergentes mais 
marcantes ocorreram entre órgãos ambientais federais e o Ibama, muito 
em consequência do Ministério Público Federal defender “a tese de que 
o licenciamento ambiental deve ser feito com base na dominialidade do 
bem”26 a ser impactado.

Em razão de tal lacuna, resoluções do Conama foram editadas ten-
tando regulamentar a competência para licenciar e fixar critérios especí-
ficos de repartição da competência entre os entes da federação. Em 2011, 
depois de 23 anos de vacância de uma lei que regulamentasse o tema,  

23  ARAÚJO, Sarah. Competência em matéria de licenciamento ambiental: do con-
flito à solução? Revista da Faculdade de Direito, v. 34, n. 1. Fortaleza, p. 499-538, 
jan./jun. 2013.

24  BRASIL. Constituição Federal de 1988, art. 23, inciso VI.

25  ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito ambiental. 12. ed. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2010, p. 155.

26  Ibid.
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foi aprovada a Lei Complementar n.º 140, que regulamentou o art. 23, in-
cisos III, VI e VII da CF e estabeleceu critérios específicos para determinar 
a competência licenciadora, tentando pôr fim aos conflitos entre os entes 
federativos. 

Vale realçar as introduções que a LC n.º 140/2011 introduziu sobre o 
licenciamento ambiental federal. Sobre a matéria, valiosas são as lições de 
Franco, Salinas e Pavão:

No que diz respeito à competência da União para o licen-
ciamento ambiental, a LC 140/11 seguiu, em sua maior parte, 
as regras previstas pela Resolução CONAMA 237/9727 para 
a atribuição das competências da União para o exercício do 
licenciamento. [...]

É importante destacarmos que, anteriormente à expedição 
da LC 140/11, os critérios estabelecidos para definir a compe-
tência de a União licenciar baseavam-se, conforme a Reso-
lução 237/97, nos critérios de localização da atividade. Com 
a LC 140/11, passa a ser o critério principal a abrangência do 
impacto. 

No que se refere ao Decreto nº 8.437/2015, passa a ser de compe-
tência da União o licenciamento ambiental dos seguintes empre-
endimentos ou atividades, observados certos limites de volume 
de carga ou capacidade instalada: rodovias, ferrovias e hidrovias 
federais; portos organizados; terminais de uso privado e instala-
ções portuárias; exploração e produção de petróleo, gás natural 
e outros hidrocarbonetos fluidos em hipóteses específicas; e sis-
temas de geração e transmissão de energia elétrica (usinas hi-
drelétricas, termelétricas e eólicas, no caso de empreendimentos 
e atividades offshore e zona de transição terra-mar).28  

27  Resolução Conama n.º 237/97 – Art. 4.º Compete ao Instituto Brasileiro de Meio 
Ambiente e Recursos Naturais Renováveis – Ibama, órgão executor do Sisnama,  
o licenciamento ambiental, a que se refere o art. 10 da Lei 6.938/81, de empreen-
dimentos e atividades com significativo impacto ambiental de âmbito nacional ou 
regional, a saber: I - localizadas ou desenvolvidas conjuntamente com o Brasil e em 
país limítrofe; no mar territorial; na plataforma continental; na zona econômica ex-
clusiva; em terras indígenas ou unidades de conservação do domínio da União; II 
- localizadas ou desenvolvidas em dois ou mais Estados; III - cujos impactos am-
bientais diretos ultrapassem os limites territoriais do País ou de um ou mais Esta-
dos; IV - destinados a pesquisar, lavrar, produzir, beneficiar, transportar, armazenar e 
dispor material radioativo, em qualquer estágio, ou que utilizem energia nuclear em 
qualquer de suas formas e aplicações, mediante parecer da Comissão Nacional de 
Energia Nuclear – CNEN; V - bases ou empreendimentos militares, quando couber, 
observada a legislação específica.  

28  FRANCO, Paulo Augusto; SALINAS, Natasha; PAVÃO, Bianca. Licenciamento 
ambiental no Brasil. Centro de Pesquisas em Direito e Economia, FGV Direito Rio,  
p. 14-17, no prelo.
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Assim, é de competência do Ibama licenciar atividades e empreen-
dimentos que possam causar significativo impacto ambiental, no âmbito 
regional ou nacional como, por exemplo, grandes hidrelétricas. Nas de-
finições da Resolução Conama n.º 237/97 é “impacto ambiental regional 
aquele que afete diretamente, no todo ou em parte, o território de dois ou 
mais Estados”.29 No desenvolver do processo, o Ibama deverá considerar 
os exames técnicos, relatórios e pareceres dos órgãos ambientais dos Es-
tados e Municípios em que se localiza o empreendimento, além de, quando 
couber, dos demais órgãos públicos envolvidos no processo.

4.2. etapas do lIcencIamento

O aspecto procedimental do licenciamento ambiental é de valiosa impor-
tância, uma vez que o empreendedor de atividade potencial ou efetiva-
mente poluidora caso desconheça esses procedimentos poderá ter proble-
mas futuros para conseguir ou renovar a licença. O Conama entrevê que o 
licenciamento ambiental possui oito fases que devem ser respeitadas pelo 
investidor/empreendedor. As etapas, previstas no art. 10 da resolução Co-
nama n.º 237, são as seguintes:

I. definição pelo órgão ambiental competente, com a par-
ticipação do empreendedor, dos documentos, projetos e 
estudos ambientais, necessários ao início do processo de 
licenciamento correspondente à licença a ser requerida; 

II. requerimento da licença ambiental pelo empreendedor, 
acompanhado dos documentos, projetos e estudos am-
bientais pertinentes, dando-se a devida publicidade;

III. análise pelo órgão ambiental competente, integrante do 
SISNAMA, dos documentos, projetos e estudos ambientais 
apresentados e a realização de vistorias técnicas, quando 
necessárias;

IV. solicitação de esclarecimentos e complementações pelo ór-
gão ambiental competente, integrante do SISNAMA, uma 
única vez, em decorrência da análise dos documentos, pro-
jetos e estudos ambientais apresentados, quando couber, 
podendo haver a reiteração da mesma solicitação caso os 
esclarecimentos e complementações não tenham sido sa-
tisfatórios;

V. audiência pública, quando couber, de acordo com a regula-
mentação pertinente;

VI. solicitação de esclarecimentos e complementações pelo 

29  BRASIL. Resolução Conama n.º 237, art. 1.º, inciso IV.
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órgão ambiental competente, decorrentes de audiências 
públicas, quando couber, podendo haver reiteração da 
solicitação quando os esclarecimentos e complementa-
ções não tenham sido satisfatórios;

VII.  emissão de parecer técnico conclusivo e, quando couber, 
parecer jurídico; 

VIII. Deferimento ou indeferimento do pedido de licença, dan-
do-se a devida publicidade.30

Caso sejam cumpridas satisfatoriamente as etapas mencionadas, a li-
cença se desdobra em:

1. Licença Prévia (LP) – concedida na fase preliminar do pla-
nejamento 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;

2. Licença de Instalação (LI) – autoriza a instalação do empreen-
dimento ou atividade de acordo com as especificações cons-
tantes dos planos, programas e projetos aprovados, incluin-
do as medidas de controle ambiental e demais condicionan-
tes, da qual constituem motivo determinante;

3. Licença de Operação (LO) – autoriza a operação da atividade 
ou empreendimento, após a verificação do efetivo cumpri-
mento do que consta das licenças anteriores, com as medidas 
de controle ambiental e condicionantes determinados para a 
operação.31

4. Tais atos administrativos encontram previsão no art. 8.º da 
Resolução n.º 237/97, sendo concedidas ao empreendedor 
sucessivamente. Ou seja, é necessária uma licença prévia para 
a concessão de uma licença de instalação que, por sua vez, 
é necessária para a licença de operação. Tem-se, assim, no 
contexto brasileiro, a configuração daquilo que se denomina: 
processo trifásico.

5. Vale salientar que, consoante Mirra,32 o Estudo de Impacto 
Ambiental (EIA) e o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), 
assim como os demais tipos de estudos de avaliação de im-
pacto ambiental, devem “ser exigidos, elaborados e aprova-
dos antes da concessão da licença prévia, até porque se trata 

30  BRASIL. Resolução Conama n.º 237/97, art. 10.

31  Ibid.

32  MIRRA, Álvaro Luiz Valery. Impacto ambiental: aspectos da legislação brasileira. 
2. ed. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2002.
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de pré-requisito”.33

6. A LP funcionará como uma espécie de garantia do órgão am-
biental para o começo do planejamento do empreendimento. 
É essa licença que “aprova a localização, já a proposta irá per-
mitir a viabilidade ambiental do empreendimento ou ativida-
de”.34

É também nessa fase que o projeto terá a interferência popular, sendo 
discutido com a comunidade a qual será afetada pela obra. Por isso, é a 
etapa mais importante entre as três licenças, pois é nela que as maiores 
mudanças estruturais do projeto podem ser realizadas.35 

Na licença de instalação, o projeto executivo poderá ser aprovado ou 
rejeitado. O projeto executivo é uma reestruturação do projeto original, 
mais detalhado e com disposições técnicas.36

Por fim, a licença de operação é o ato administrativo conclusivo, em 
que o órgão licenciador autoriza o início das atividades, desde que efetiva-
mente cumprido o que consta nas licenças anteriores. Importante mencio-
nar que, mesmo após a concessão da LO, poderá ser designado pelo poder 
público competente pelo procedimento, o cumprimento de condicionan-
tes visando à compensação, à mitigação e/ou à reparação de eventuais 
impactos decorrentes da operação da atividade.

4.3. prazos

O licenciamento ambiental é um procedimento complexo, que envolve vá-
rias etapas, além de “demandar tempo e recursos, em função dos prin-
cípios da precaução (art. 4.º, incisos I e VI, e art. 9.º, inciso III, da Lei n.º 
6.938/81) e das condições de poluidor e usuário pagador, de acordo com 
art. 4.º, inciso VII, da mesma Lei”.37

33  Escola Superior do Ministério Público da União. Boletim Científico, a. 9, n. 32-33, 
jan./dez. 2010. Brasília – DF.

34  METAXAS, Hiuri. A importância do licenciamento ambiental na prevenção de 
danos ao meio ambiente. Disponível em: <https://semanaacademica.org.br/system/
files/artigos/licenciamento_ambiental_0.pdf>. Acesso em: 12 fev. 2017.

35  FARIAS, Talden. Fases e procedimentos do licenciamento ambiental. Fórum de 
Direito Urbano e Ambiental – FDUA, a. 5, n. 27. Belo Horizonte, mai./jun. 2006, p. 81.

36  Ibid.

37  METAXAS, Hiuri. A importância do licenciamento ambiental na prevenção de 
danos ao meio ambiente. Disponível em: <https://semanaacademica.org.br/system/
files/artigos/licenciamento_ambiental_0.pdf>. Acesso em: 12 fev. 2017.

https://semanaacademica.org.br/system/files/artigos/licenciamento_ambiental_0.pdf
https://semanaacademica.org.br/system/files/artigos/licenciamento_ambiental_0.pdf
https://semanaacademica.org.br/system/files/artigos/licenciamento_ambiental_0.pdf
https://semanaacademica.org.br/system/files/artigos/licenciamento_ambiental_0.pdf
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Em geral, o prazo para a tramitação do licenciamento ambiental, quan-
do de empreendimentos hidrelétricos que necessitam do EIA-RIMA, é de 
até 12 meses. Vale ressaltar que não se computa nesse período a suspensão 
do prazo quando da elaboração de estudos ambientais complementares, a 
preparação de esclarecimentos do titular do empreendimento ou quando 
for pedido pelo órgão licenciador, diante da complexidade do empreendi-
mento, um período maior para a análise dos autos,38 conforme dispõe o art. 
14 da Resolução n.º 237 do Conama.

4.4. estudo de Impacto ambIental (eIa)

As etapas do licenciamento previstas no art. 10 da Resolução n.º 237 do 
Conama fazem referência à solicitação de alguns documentos que darão 
suporte à decisão do órgão licenciador, que se baseará neles para expedir a 
autorização de instalação e operação de empreendimentos potencialmen-
te poluidores ou ambientalmente degradantes. Entre esses documentos,  
o mais usualmente requisitado pelos órgãos ambientais são os estudos 
ambientais, referenciados no primeiro inciso de tal artigo, entre o qual, o 
Estudo de Impacto Ambiental (EIA) é o principal expoente.39 

A Resolução do Conama em comento dispõe que os Estudos Ambien-
tais são definidos como: 

[...] todos e quaisquer estudos relativos aos aspectos am-
bientais relacionados à localização, instalação, operação e 
ampliação de uma atividade ou empreendimento, apresen-
tado como subsídio para a análise da licença requerida, tais 
como: relatório ambiental, plano e projeto de controle am-
biental, relatório ambiental preliminar, diagnóstico ambiental, 
plano de manejo, plano de recuperação de área degradada e 
análise preliminar de risco.40

Dessa forma, o EIA é um instrumento ambiental de proteção cuja fina-
lidade é a análise prévia de efeitos ambientalmente indesejáveis que pos-
sam ser causados pela instalação ou funcionamento de empreendimentos, 
ou nas lições de Branquinho:

38  Escola Superior do Ministério Público da União. Boletim Científico, a. 9, n. 32-33, 
jan./dez. 2010. Brasília – DF.

39  FRANCO, Paulo Augusto; SALINAS, Natasha; PAVÃO, Bianca. Licenciamento 
ambiental no Brasil. Centro de Pesquisas em Direito e Economia, FGV Direito Rio, 
no prelo.

40  BRASIL. Resolução Conama n.º 237, art. 1.º, inciso III.
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O Estudo de Impacto Ambiental (EIA) trata-se de instrumen-
to protetivo, que tem por objetivo a apreciação prévia dos 
efeitos maléficos que possam resultar da instalação, amplia-
ção ou funcionamento de atividades, que, nos moldes do art. 
225, § 1.º, IV, da CF, coloquem em risco de maneira significati-
va o meio ambiente. [...] Portanto, pode-se afirmar que o EIA 
tem natureza jurídica de instituto constitucional, além disso, 
vale ressaltar que ele constitui um instrumento, que tem por 
finalidade contemplar os objetivos constitucionais estipula-
dos pela Política Nacional do Meio Ambiente. [...] Importante 
frisar que o EIA, constitui um procedimento público impres-
cindível à intervenção do órgão público ambiental desde o 
início de qualquer procedimento (arts. 5.°, parágrafo único, 
6.°, parágrafo único, e 11, parágrafo único, todos da Resolu-
ção 1/86-CONAMA, e Resolução 6/86 CONAMA, modelos 1 
e 2) .41

Por sua vez, a Resolução Conama n.º 001/86 dispõe sobre critérios e 
diretrizes gerais que nortearão a avaliação de impacto ambiental. Tal nor-
ma sistematiza especificamente “os tipos de atividade/empreendimentos 
que dependerão da apresentação de EIA, e respectivo Relatório de Impac-
to Ambiental (RIMA), (o qual consiste em uma versão mais simplificada e 
com linguagem mais acessível que o EIA42)”, que deverão ser apresentados 
ao órgão ambiental competente quando se estiver a realizar o procedi-
mento de licenciamento. Ainda assim, a resolução ora em comento dispõe 
sobre as diretrizes e os componentes que farão parte da estrutura do EIA, 
os quais estão listados nos arts. 5.º, incisos I a IV, e 6.º, incisos I a IV.43

No que diz respeito à previsão legal do EIA, Franco, Salinas e Pavão 
ensinam: 

No que se refere à previsão de EIA, a PNMA somente faz 
alusão à avaliação de impactos ambientais enquanto um dos 
instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente, confor-
me previsto em seu art. 9.º, inciso III. Cumpre, contudo rei-
terar, a avaliação de impactos ambientais não se dará, ne-
cessariamente, através de EIA/RIMA, pois conforme previsto 
no art. 3.º da Resolução CONAMA 237/97, caberá ao órgão 
ambiental licenciador definir as informações e os estudos 

41  BRANQUINHO, Polianny. Estudo de impacto ambiental como instrumento de 
proteção do meio ambiente. Disponível em: <http://www.ambito-juridico.com.br/site/
index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=10340>. Acesso em: 10 maio 2017.

42  FRANCO, Paulo Augusto; SALINAS, Natasha; PAVÃO, Bianca. Licenciamento 
ambiental no Brasil. Centro de Pesquisas em Direito e Economia, FGV Direito Rio, p. 
6, no prelo.

43  Ibid.

http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=10340
http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=10340
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ambientais necessários ao procedimento de licenciamento. 
São hipóteses de estudos ambientais, por exemplo, o Rela-
tório Ambiental Simplificado (RAS) – comumente solicitado 
em empreendimentos hidrelétricos e o Estudo de Viabilida-
de Ambiental (EVA) – comumente solicitado em empreendi-
mentos minerários.44

No caso de empreendimentos hidrelétricos, estudos adicionais pode-
rão ser solicitados para auferir a magnitude do impacto e demais conse-
quências. Sobre o assunto, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis dispõe que no caso específico:

Para direcionar o EIA, são definidas áreas de influência de 
uma UHE: Área Diretamente Afetada (ADA), Área de Influên-
cia Direta (AID), Área de Influência Indireta (AII), e Área de 
Abrangência Regional (AAR).

A ADA compreende a área inundada pela formação do re-
servatório e pela Área de Preservação Permanente que será 
implantada em função da presença do reservatório. Nessa ex-
tensão, o EIA exige maior concentração de esforço na coleta 
de dados primários, por ser a região mais impactada. Na ADA, 
os estudos do meio biótico identificam as perdas de animais e 
plantas na área ocupada pelo reservatório e indicam as medi-
das mitigatórias e compensatórias. Para o meio físico, devem 
ser medidos os impactos do empreendimento sobre a água, o 
solo, o ar, a fim de garantir a longevidade e maximizar a segu-
rança do reservatório. O estudo do meio socioeconômico rea-
liza censo, para identificar a população a ser atingida, prever 
as indenizações, decidir as formas de remanejamento e imple-
mentar o apoio social e econômico a essa população.

A AID engloba a ADA e as áreas adjacentes que são direta-
mente afetadas pelos impactos decorrentes da existência do 
empreendimento. A AII, que pode ser potencialmente atingi-
da pelos impactos indiretos do empreendimento, circunscre-
ve a AID. O objetivo do estudo nessa área é diminuir o ônus e 
a abrangência dos impactos sobre os meios biótico, abiótico 
e socioeconômico.

Na AAR, busca-se contextualizar a pesquisa nos três meios 
para o levantamento dos sinergismos entre os vários impac-
tos de outros empreendimentos, realizados na mesma bacia 

44  FRANCO, Paulo Augusto; SALINAS, Natasha; PAVÃO, Bianca. Licenciamento 
ambiental no Brasil. Centro de Pesquisas em Direito e Economia, FGV Direito Rio,  
p. 11-12, no prelo.

http://www.canalciencia.ibict.br/pesquisa/0248-Licenciamento-ambiental-hidreletricas.html
http://www.canalciencia.ibict.br/pesquisa/0248-Licenciamento-ambiental-hidreletricas.html
http://www.canalciencia.ibict.br/pesquisa/0248-Licenciamento-ambiental-hidreletricas.html
http://www.canalciencia.ibict.br/pesquisa/0248-Licenciamento-ambiental-hidreletricas.html
http://www.canalciencia.ibict.br/pesquisa/0248-Licenciamento-ambiental-hidreletricas.html
http://www.canalciencia.ibict.br/pesquisa/0248-Licenciamento-ambiental-hidreletricas.html


Anuário de publicAções dA grAduAção 2017348

hidrográfica e, assim, verificar as demandas sobre os recur-
sos ambientais e sobre as infraestruturas sociais existentes.

Em função da abrangência dos impactos causados por uma 
UHE, os estudos são realizados de forma concentrada, a par-
tir da área do reservatório, reduzindo o esforço à medida que 
se afasta da ADA, até a análise integrada da AAR.45

Dessa forma, depreende-se que cada empreendimento possui as suas 
especificidades quanto as demandas dos estudos de impactos ambien-
tais, sendo possíveis exigências para a instalação de um empreendimento 
hidrelétrico a necessidade de apresentação de estudos da ADA, AID e/ou 
AAR.

4.5. partIcIpação públIca

Assim como outros ramos jurídicos, subsiste no direito ambiental brasileiro 
princípios que o norteiam. Um deles é o princípio da participação ou prin-
cípio do direito-dever da participação popular, que assegura aos cidadão 
a possibilidade de envolver-se ativamente em questões ambientais de seu 
interesse. 

Em licenciamentos ambientais que necessitem de estudos prévios de 
impacto ambiental, como no caso do licenciamento ambiental federal de 
hidrelétricas, esse princípio se materializa através de audiências públicas 
regidas por regulamentação própria.46

Tal princípio é contemplado em algumas das mais importantes nor-
matizações jurídicas nacionais, como a “Declaração do Rio, de 1992; o art. 
225 da Constituição Federal; no inciso II do art. 2.º da Lei n.º 10.257/2001; e 
no art. 3.º da Resolução CONAMA n.º 237/97”.47

Sobre o princípio em comento, explica o desembargador federal Jirair 
Meguerian:

Antes de pretender sejam realizadas tantas audiências pú-
blicas quantas necessárias para o esclarecimento de dúvidas 
dos cidadãos envolvidos, até porque não é esse o objetivo 

45  CHO, David; SILVA, Janaína; TOLEDO, Thomaz. Licenciamento ambiental de hi-
drelétricas. Disponível em: <http://www.canalciencia.ibict.br/pesquisa/0248-Licencia-
mento-ambiental-hidreletricas.html>. Acesso em: 10 maio 2017.

46  MEGUERIAN, Jirair apud SAMPAIO, Rômulo. Direito ambiental. FGV Direito Rio, 
p. 89. Disponível em: <http://direitorio.fgv.br/sites/direitorio.fgv.br/files/u1882/direito_
ambiental_2017-2.pdf>. Acesso em: 20 jul. 2017.

47  Ibid.

http://www.canalciencia.ibict.br/pesquisa/0248-Licenciamento-ambiental-hidreletricas.html
http://www.canalciencia.ibict.br/pesquisa/0248-Licenciamento-ambiental-hidreletricas.html
http://direitorio.fgv.br/sites/direitorio.fgv.br/files/u1882/direito_ambiental_2017-2.pdf
http://direitorio.fgv.br/sites/direitorio.fgv.br/files/u1882/direito_ambiental_2017-2.pdf
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principal de tal instrumento, mas sim o de assegurar a efetiva 
participação popular nas questões relativas ao meio ambien-
te, mais relevante é a preocupação de que tais esclarecimen-
tos sejam levados em consideração pelo órgão licenciador, a 
fim de que seja efetivamente prestigiado o princípio da parti-
cipação popular nos processos de licenciamento ambiental.48

Dessa forma, entende-se que os cidadãos têm a faculdade de partici-
par, agir e cobrar para que o meio ambiente não sofra lesões, protegendo-
-o para a geração presente e para as gerações vindouras.

4.6. lIcencIamento de empreendImentos HIdrelétrIcos

Existem no Brasil quatro tipos de licenciamento, a depender das caracterís-
ticas do projeto: o licenciamento complexo, ordinário, simplificado ou cor-
retivo.49 Quando a intenção do empreendedor for construir uma hidrelétri-
ca de grande porte, que pode causar significativos impactos ambientais, o 
procedimento a ser adotado será o “complexo”. Essa denominação advém 
da exigência constitucional obrigatória de apresentar um Estudo de Impac-
to Ambiental (EIA) e um Relatório de Impacto Ambiental (RIMA),50 além de 
uma série de etapas a serem observadas no processo, entre as quais pode 
se citar: audiência pública promovida pelo órgão ambiental competente, 
desde que requerida por entidade civil, pelo Ministério Público ou por cin-
quenta ou mais cidadãos,51 tornando-o mais complicado que os demais.

A Constituição de 1988, em seu inciso IV, do § 1.°, do art. 225, prevê 
que para a instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de 
significativa degradação do meio ambiente, como é o caso da construção 
das hidrelétricas objeto do estudo, sejam realizados esses estudos prévios 
de impacto ambiental. 

Como mencionado, o impacto ambiental pode ser definido como uma 
brusca modificação causada por interferência humana ao meio ambiente. 
O conceito normativo do termo foi fixado na Resolução n.º 001/86 do Co-
nama.52 Apesar disso, de fato, algumas atividades são consideradas por si 

48  Ibid.

49  Escola Superior do Ministério Público da União. Boletim Científico, a. 9, n. 32-33, 
jan./dez. 2010. Brasília – DF. 

50  Ibid.

51  BRASIL. Resolução Conama n.º 09/87.

52  Resolução Conama n.º 001/86 – Art. 1.º Impacto ambiental é qualquer altera-
ção das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por 
qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que direta 
ou indiretamente afetam: I - a saúde, a segurança e o bem-estar da população; II - as 
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sós geradoras de considerável impacto ambiental, sendo arroladas no art. 
2.º, inciso IV, da Resolução n.º 001/86.

Nesse sentido, para a obtenção do licenciamento ambiental, em se 
tratando de hidrelétricas, é preciso seguir os mandamentos constitucionais 
e resolutórios, ou seja, devem ser elaborados para a construção desse tipo 
de empreendimento o EIA/RIMA, sempre que constatada ou mensurada a 
significância do impacto ambiental.

Ainda assim, para cada estágio do empreendimento serão elaboradas 
licenças específicas, desde a idealização do projeto, passando pela instala-
ção, se cumpridas as exigências iniciais, até a efetiva operação, respeitan-
do todo o acordado nas fases anteriores. São as já mencionadas licenças 
prévias, licenças de instalação e licenças de operação.

4.6.1. Esquematização do licenciamento no setor hidrelétrico

Em 1987, o Conama adotou a Resolução n.º 06, a qual especificava a cor-
respondência entre “as etapas típicas no desenvolvimento dos projetos 
elétricos e as etapas do processo de licenciamento ambiental”.53 

Ao longo dos anos, essa Resolução foi aperfeiçoada e modernizada, 
de modo que a Instrução Normativa (IN) do Ibama n.º 184, de 2008, que 
revogou a IN n.º 65/2005, é a sua mais relevante atualização. Entre as ca-
racterísticas principais destacam-se a verificação da competência federal 
para o licenciamento; previsão de prazos para os órgãos ambientais e para 
o empreendedor; e realização de reuniões periódicas para atualização e 
acompanhamento dos estudos.

A figura 1 a seguir ilustra as etapas básicas do procedimento, desde 
sua concepção até a construção do empreendimento, juntamente com os 
requerimentos legais do processo de licenciamento ambiental.

atividades sociais e econômicas; III - a biota; IV - as condições estéticas e sanitárias 
do meio ambiente; V - a qualidade dos recursos ambientais.

53  Banco Mundial. Licenciamento ambiental de empreendimentos hidrelétricos no 
Brasil: uma contribuição para o debate, v. II, p. 14. Relatório Principal, 2008.
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Figura 1 
Etapas do procedimento do licenciamento ambiental de empreendimentos hi-

drelétricos no Brasil

Fonte: Banco Mundial no Brasil. Licenciamento ambiental de empreendimentos 
hidrelétricos no Brasil: uma contribuição para o debate, 2008.

Verifica-se que o Brasil ainda diferencia os status das licenças e possui 
um procedimento trifásico, o que torna o sistema mais rígido se compara-
do com o processo chinês que será analisado no presente trabalho.

4.6.2. Licenciamento ambiental da Usina Hidrelétrica de Belo 
Monte (PA) 

Variados interesses econômicos giram em torno do processo de tomada 
de decisão sobre investimentos públicos em opções de geração de ener-
gia. A hidrelétrica de Belo Monte, localizada no Pará (inicialmente denomi-
nada como Kararaô) esteve no centro de controvérsias recentes. 

Em razão das diversas especulações acerca da viabilidade econômica, 
energética e ambiental do projeto da hidrelétrica, esta foi eleita visando 
auxiliar na exposição da conduta brasileira sobre conflitos, contradições 
e esforços intragovernamentais para balizar um projeto de infraestrutura 
de grande magnitude com o surgimento de conflitos populares. A figura 2, 
adiante, apresenta a localização da Usina de Belo Monte:
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Figura 2  
Localização da Usina de Belo Monte – PA

Fonte: Instituto Socioambiental (ISA), 2000.54

A concepção da hidrelétrica, atualmente denominada de Belo Monte, 
remete ao período de regime militar. Sua previsão já constava nos regis-
tros do Plano Nacional de Energia Elétrica (PNE) 1987-2010.55 No entanto, 
naquele plano, Belo Monte era denominada Kararaô e considerada o elo 
central para o aproveitamento energético do Rio Xingu e a produção em 
larga escala de energia a ser distribuída no país. O antigo significado re-
monta ao grito de guerra da etnia Kaiapó, “grupo de indígenas nativos do 

54 Disponível em: <https://site-antigo.socioambiental.org/esp/bm/hist.asp>. Aces-
so em: 20 maio 2017.

55  FONSECA, Igor. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). A construção 
de barragens no Brasil, na China e na Índia: similitudes e peculiaridades dos proces-
sos de licenciamento ambiental em países emergentes. Brasília, 2013.

https://site-antigo.socioambiental.org/esp/bm/hist.asp
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Sul do Pará e Norte do Mato Grosso, bastante simbólico e irônico, dada a 
resistência contra a usina desde o princípio”.56

Consoante o posicionamento do antropólogo Antônio Carlos Maga-
lhães: “há cerca de trinta anos os atores e o palco continuam os mesmos: 
índios, população tradicional, sociedade civil, etc., de um lado, governo e 
seus asseclas de outro; o palco, a bacia hidrográfica do Xingu; o cenário, a 
microrregião de Altamira”.57

Precisamente no ano de 1980, a Eletronorte deu início aos estudos 
de “viabilidade técnica e econômica do chamado Complexo Hidrelétrico 
de Altamira (PA), que englobava as usinas de Babaquara e Kararaô (atual 
Belo Monte), sendo na concepção originária um projeto maior, com área 
de inundação prevista maior do que é hoje”.58 Após seis anos, a Usina de 
Kararaô tornou, sob a perspectiva do governo Sarney, a melhor opção para 
integrar as usinas do Rio Xingu ao Sistema Interligado Brasileiro (SIN).59

Em 1989, no I Encontro de Povos Indígenas do Xingu60 foi possível 
identificar a mobilização da sociedade em oposição à execução da obra 
conforme o projeto proposto. A tônica do discurso foi a possibilidade de 
impactos ambientais e sociais que pudessem, sobretudo, afetar as comu-
nidades indígenas e ribeirinhas,61 unindo setores variados em uma espé-
cie de defesa coletiva dos direitos daquela minoria. No parecer técnico 
da Funai foi exposto que o principal objetivo do encontro seria protestar 
contra decisões que foram tomadas sem a efetiva participação de grupos 
indígenas atingidos e também se posicionar contrariamente à construção 
do Complexo Hidrelétrico do Xingu.62 O encontro se tornou emblemático 

56  FAINGUELERNT, Maíra. A trajetória histórica do processo de licenciamento am-
biental da Usina Hidrelétrica de Belo Monte. Revista Ambiente & Sociedade, v. XIX, 
n. 2, p. 247-266. São Paulo, abr.-jun. 2016. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/
asoc/v19n2/pt_1809-4422-asoc-19-02-00245.pdf>. Acesso em: 20 maio 2017.

57  MAGALHÃES, Antônio apud FAINGUELERNT, Maíra. A trajetória histórica do 
processo de licenciamento ambiental da Usina Hidrelétrica de Belo Monte. Revista 
Ambiente & Sociedade, v. XIX, n. 2, p. 250. São Paulo, abr.-jun. 2016. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/asoc/v19n2/pt_1809-4422-asoc-19-02-00245.pdf>. Aces-
so em: 20 maio 2017.

58  FAINGUELERNT, Maíra. A trajetória histórica do processo de licenciamento am-
biental da Usina Hidrelétrica de Belo Monte. Revista Ambiente & Sociedade, v. XIX, 
n. 2, p. 247-266. São Paulo, abr.-jun. 2016. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/
asoc/v19n2/pt_1809-4422-asoc-19-02-00245.pdf>. Acesso em: 20 maio 2017.

59  Ibid.

60  FONSECA, Igor. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). A construção 
de barragens no Brasil, na China e na Índia: similitudes e peculiaridades dos proces-
sos de licenciamento ambiental em países emergentes. Brasília, 2013

61  Ibid.

62  FUNAI. UHE Belo Monte – Componente Indígena. Parecer técnico n.º 21/CMAM/
CGPIMA (2009). Disponível em: <http://www.funai.gov.br/>. Acesso em: 20 maio 
2017. 

http://www.scielo.br/pdf/asoc/v19n2/pt_1809-4422-asoc-19-02-00245.pdf
http://www.scielo.br/pdf/asoc/v19n2/pt_1809-4422-asoc-19-02-00245.pdf
http://www.scielo.br/pdf/asoc/v19n2/pt_1809-4422-asoc-19-02-00245.pdf
http://www.scielo.br/pdf/asoc/v19n2/pt_1809-4422-asoc-19-02-00245.pdf
http://www.scielo.br/pdf/asoc/v19n2/pt_1809-4422-asoc-19-02-00245.pdf
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porque: (i) houve a manifestação da índia Tuíra, da etnia Kaiapó, que colo-
cou o “facão no rosto do até então diretor da Eletronorte, Muniz Lopes”,63 
com o intuito de expressar sua insatisfação em relação ao projeto;64 e (ii) 
porque determinou que o nome da usina, a partir daquele ano, passaria a 
se chamar Belo Monte.65

Pouco tempo depois, nos anos de 1990, ocorreu o movimento de li-
beralização econômica, caracterizado pela adoção de medidas de neoli-
berais. Entre os preceitos pregados e adotados pelo governo estavam: “(i) 
a reorientação do papel do setor produtivo estatal; (ii) constrangimentos 
dos gastos públicos para políticas sociais e de defesa de direitos e promo-
ção; (iii) e estímulo às privatizações de setores estratégicos”.66 As privati-
zações que atingiram o setor elétrico ocorreram no campo de distribuição 
de energia, não chegando a atingir o setor de geração.67

Após essa guinada, um novo projeto foi aprovado pelo Departamento 
Nacional de Águas e Energia Elétrica (DNAEE) e pela Eletrobras, tentan-
do dessa forma, transformar o projeto em um negócio mais aceitável pe-
los ambientalistas, movimentos sociais e populações indígenas que ainda 
eram resistentes ao empreendimento.68

Em 2000, a Funai abriu o Processo n.º 08620.2339/2000 para que 
se pudesse acompanhar o licenciamento ambiental da usina, uma vez que 
populações indígenas estavam diretamente ligadas ao empreendimento. 
Por sua vez, o MPF em 2001 entrou com uma Ação Civil Pública pedindo 
a suspensão do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) realizado pela Funda-
ção de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp), conforme expõe 
Fainguelernt:

A solicitação foi ponderada por uma liminar da 4.ª Vara Fe-
deral de Belém por diversos motivos. Alguns pontos de ques-

63  FAINGUELERNT, Maíra. A trajetória histórica do processo de licenciamento am-
biental da Usina Hidrelétrica de Belo Monte. Revista Ambiente & Sociedade, v. XIX, 
n. 2, p. 247-266. São Paulo, abr.-jun. 2016. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/
asoc/v19n2/pt_1809-4422-asoc-19-02-00245.pdf>. Acesso em: 20 maio 2017.

64  Ibid.

65  SWITKES e SEVA apud FAINGUELERNT, Maíra. A trajetória histórica do pro-
cesso de licenciamento ambiental da Usina Hidrelétrica de Belo Monte. Revista Am-
biente & Sociedade, v. XIX, n. 2, p. 247-266. São Paulo, abr.-jun. 2016. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/asoc/v19n2/pt_1809-4422-asoc-19-02-00245.pdf>. Aces-
so em: 20 maio 2017.

66  FAINGUELERNT, Maíra. A trajetória histórica do processo de licenciamento am-
biental da Usina Hidrelétrica de Belo Monte. Revista Ambiente & Sociedade, v. XIX, 
n. 2, p. 247-266. São Paulo, abr.-jun. 2016. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/
asoc/v19n2/pt_1809-4422-asoc-19-02-00245.pdf>. Acesso em: 20 maio 2017.

67  Ibid.

68  Ibid.
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tionamento relacionavam-se à obrigatoriedade de consultar 
os indígenas que fossem afetados (Oitivas Indígenas), e ob-
ter autorização do Congresso Nacional (SWITKES e SEVA, 
2005). Tais problemas apontados pela ACP não são apenas 
de ordem legal, e o MPF também foi acionado diversas vezes 
por movimentos sociais.69

Ainda nesse período, variados segmentos da sociedade civil se ar-
ticularam sob a forma de entidades, como a Fundação Viver, Produzir e 
Preservar, e redigiram um documento que ficou famoso, o chamado: “SOS 
Xingu: um chamamento ao bom senso sobre o represamento de rios na 
Amazônia”.70 Sobre o assunto, comenta Fainguelernt:

Nessa época, muitos povos já haviam começado a consti-
tuir arenas públicas de participação e engajamento social, 
de forma mais articulada, visando problematizar sua situa-
ção e a forma com que tem sido incorporado no modelo de 
desenvolvimento em questão. Rancière (1996) reconhece a 
importância da constituição desses espaços de participação, 
ou “arenas públicas”, por serem garantias institucionais de 
direitos e liberdades. No entanto, o autor também avalia que 
tais dispositivos não determinam a efetivação da “democra-
cia”, somente têm potencial de proporcionar a manifestação 
das divergências.71 

Apesar de toda mobilização, a construção da usina ainda continuou 
nos planos do governo federal. Entre 2000-2002, após o Brasil vivenciar 
um período de racionamento energético, a pressão aumentou, evidencian-
do a vulnerabilidade da matriz nacional e exigindo novos investimentos 
para suprir a deficiência em geração e distribuição de energia. Logo, a 
construção da usina na região da Amazônia voltou a ser pauta da agenda 
governamental. Era uma das medidas previstas em um plano emergencial72 
que foi elaborado em resposta à crise.73 Dessa forma, o licenciamento do 
complexo foi iniciado em 2001, via Programa de Aceleração do Crescimen-
to (PAC)74 e desde então é marcado por idas e vindas conturbadas, e por 

69  FAINGUELERNT, Maíra. A trajetória histórica do processo de licenciamento am-
biental da Usina Hidrelétrica de Belo Monte. Revista Ambiente & Sociedade, v. XIX, 
n. 2, p. 247-266. São Paulo, abr.-jun. 2016. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/
asoc/v19n2/pt_1809-4422-asoc-19-02-00245.pdf>. Acesso em: 20 maio 2017.

70  Ibid.

71  FAINGUELERNT, Maíra, op. cit., p. 247-266. 

72  FONSECA, Igor. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). A construção 
de barragens no Brasil, na China e na Índia: similitudes e peculiaridades dos proces-
sos de licenciamento ambiental em países emergentes. Brasília, 2013, p. 13.

73  Ibid.

74  O Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) foi criado em 2007 e busca 
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movimentos contrários e favoráveis à sua implementação, sendo o exem-
plo mais marcante os pedidos de demissão do diretor de licenciamento 
ambiental,75 seguido do ex-presidente do Ibama.76 após terem suposta-
mente sido pressionados pelo governo federal para emitir licenças para a 
Usina de Belo Monte. Veja-se a explicação dessa ruptura:

Um fato relevante demarca ruptura à condução da política 
energética capitaneada pelo setor elétrico brasileiro, pois no 
início de 2000 ocorreu uma “crise” energética, devido à in-
suficiência de água nos reservatórios da região Centro-Sul 
do país (FEARNSIDE, 2004). Tal episódio afetou a oferta de 
energia elétrica em algumas regiões, devido à dificuldade 
de transmissão e às condições hidrológicas desfavoráveis 
de grande parte das regiões Sudeste e Nordeste do Brasil.  
Tal fato atraiu a atenção à questão da sustentabilidade ener-
gética, abrindo espaço para o debate político, ao se consi-
derar os procedimentos que estruturam a tomada de deci-
são e ao repensar a matriz energética brasileira (BERMANN, 
2001). Um plano de emergência para incrementar a oferta de 
energia foi criado pelo Ministério das Minas e Energia (MME). 
Este plano considerava a construção de quinze hidrelétricas, 
entre as quais o Complexo de Belo Monte. A consequência 
foi o racionamento de energia elétrica por parte da popu-
lação e interrupção de distribuição de energia (apelidados 
de “apagões”). Mesmo que a retomada como prioridade do 
governo em 2001 – via Programa de Aceleração do Cresci-
mento – tenha apresentado alterações em relação ao projeto 
anterior (década de 1970), conforme consta na análise crítica 
realizada pelo Painel de Especialistas (2009), o projeto ainda 
apresentava falhas e omissões, como o não cumprimento de 
condicionantes exigidas pelos órgãos responsáveis.77 

promover “a retomada do planejamento e execução de grandes obras de infraes-
trutura social, urbana, logística e energética do país, contribuindo para o seu desen-
volvimento acelerado e sustentável. [Foi] pensado como um plano estratégico de 
resgate do planejamento e de retomada dos investimentos em setores estruturantes 
do país...”. Disponível em: <http://www.pac.gov.br/sobre-o-pac>. Acesso em: 20 maio 
2017.

75  Disponível em: <http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,diretor-de-licencia-
mento-do-ibama-deixara-o-cargo,475147>. Acesso em: 17 jun. 2017.

76  Disponível em: <http://colunas.revistaepoca.globo.com/planeta/2011/01/12/presi-
dente-do-ibama-pede-demissao/>. Acesso em: 17 jun. 2017.

77  FAINGUELERNT, Maíra, op. cit., p. 247-266. São Paulo, abr.-jun. 2016. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/asoc/v19n2/pt_1809-4422-asoc-19-02-00245.pdf>. Acesso 
em: 20 maio 2017.
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Constatados os problemas, a Casa Civil da Presidência da Repúbli-
ca fez esforços para dar respostas aos atores envolvidos na instalação da 
usina. Entre as medidas, foi criado um Grupo de Trabalho Interministerial 
(GTI) em 2003. Com o intuito de ajudar, a Casa Civil contribuiu para pro-
mover mais dúvidas sobre a legitimidade e transparência do projeto, ao 
estabelecer datas-limites sem a possibilidade de não execução da obra 
e substituir presidentes e diretores de órgãos ambientais em momentos 
críticos do processo de licenciamento, dando a sensação de que atores go-
vernamentais que fossem contrários à construção seriam neutralizados.78

No ano de 2004, aconteceu uma paralisação do procedimento de li-
cenciamento da usina que, segundo o MPF, se deu pela identificação de 
várias falhas. No entanto, um ano depois, o Ministério de Minas e Energia 
(MME), pela voz da então ministra Dilma Rousseff, divulgou ao Ministério 
do Meio Ambiente e à Funai que a Usina de Belo Monte seria uma priorida-
de energética estratégica do governo.79

Já em 2006, o licenciamento ambiental da usina foi novamente sus-
penso, de forma a impedir o avanço dos estudos de impactos ambientais, 
uma vez que a comunidade indígena atingida deveria ser ouvida pelo Con-
gresso Nacional. Em 2007, o EIA do Complexo Hidrelétrico de Belo Monte 
foi autorizado a prosseguir e elaborado, dessa vez, pela Empresa Leme 
Engenharia.80

No final do mesmo ano, foram intensificadas ações que visavam a 
garantir a continuidade do procedimento de licenciamento ambiental, 
criando-se meios de comunicação com as populações atingidas e a Leme 
Engenharia, que coordenou encontros na região para ampliar o debate, 
conhecidos como “Oficinas de Participação Social”.81 

Depois de quase vinte anos do I Encontro de Povos Indígenas, em 
2008 ocorreu o “Encontro Xingu Vivo para Sempre”. O evento agrupou 
“representantes das principais populações atingidas, movimentos sociais, 
organizações da sociedade civil, pesquisadores e ambientalistas”,82 possi-

78  FONSECA, Igor. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). A construção 
de barragens no Brasil, na China e na Índia: similitudes e peculiaridades dos proces-
sos de licenciamento ambiental em países emergentes. Brasília, 2013.

79  FUNAI. UHE Belo Monte. Componente Indígena. Parecer técnico n.º 21/CMAM/
CGPIMA (2009). Disponível em: <http://www.funai.gov.br/>. Acesso em: 20 maio 
2017. 

80  FUNAI apud FAINGUELERNT, Maíra. A trajetória histórica do processo de li-
cenciamento ambiental da Usina Hidrelétrica de Belo Monte. Revista Ambiente & 
Sociedade, v. XIX, n. 2, p. 247-266. São Paulo, abr.-jun. 2016. Disponível em: <http://
www.scielo.br/pdf/asoc/v19n2/pt_1809-4422-asoc-19-02-00245.pdf>. Acesso em: 
20 maio 2017.

81   Ibid.

82  Ibid.
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bilitando a criação de uma rede homônima que nos anos seguintes teve 
papel fundamental nas denúncias, manifestações e protestos contra a  
instalação da usina. Essa rede gerou frutos, sendo o principal deles a ela-
boração da carta “Xingu Vivo para Sempre”, cujo objetivo era propor às 
autoridades públicas uma nova forma de desenvolvimento para a região 
do Xingu.

Em 2009, os Estudos de Impactos Ambientais (EIA) foram entregues 
ao Ibama, sob a acusação da Funai de não levarem em consideração a si-
tuação indígena. Tentou-se fazer algumas audiências públicas para expor 
a situação, mas que restaram mitigadas por problemas enfrentados pelos 
moradores da região. Sob o assunto, Fainguelernt explica: 

Ainda em 2009, [...] quatro audiências públicas previstas na 
reabertura do processo aconteceram [...] os obstáculos que 
podem ser destacados em relação à participação nas audiên-
cias públicas realizadas: (i) o local disponível para acontece-
rem as arenas públicas foi distante das aldeias indígenas e co-
munidades envolvidas e as estradas que ligam os municípios 
da região são precárias; (ii) o tempo oferecido às populações 
atingidas para exporem seus interesses e dúvidas acerca do 
projeto foi curto; (iii) diversas populações ribeirinhas afirma-
ram em entrevistas a veículos de comunicação do país que a 
linguagem utilizada nas reuniões foi inapropriada, o que im-
possibilitou um entendimento acerca do projeto e a devida 
apropriação do conteúdo relativo aos impactos ambientais e 
sociais da usina.83

Em 2010, a Licença Prévia (LP) foi concedida pelo Ibama e a Aneel 
aprovou os estudos de viabilidade do projeto. No entanto, a licença foi ex-
pedida com uma série de restrições e condicionantes “relativas às popula-
ções atingidas, qualidade da água, fauna, saneamento básico, recuperação 
de áreas já degradadas, entre outras”.84

O MPF do Pará destacou várias irregularidades na LP, desde “a falta 
de um estudo aprofundado sobre as questões indígenas envolvidas” até 
a “não incorporação das contribuições feitas em audiências públicas”,85 
o que nos dizeres da instituição, por meio dos documentos e pareceres,  
permite inferir que o Ibama ainda tinha dúvidas sobre a viabilidade am-
biental do projeto.86 

83  Ibid.

84  Ibid.

85  Ibid.

86  Ibid.
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Consoante às informações da Norte Energia, no final de 2014, a Usina 
de Belo Monte se encontrava em estágio de construção avançado, com 
quase 70% das obras concluídas. Entretanto, até o final do primeiro se-
mestre de 2015, a empresa ainda não havia obtido a Licença de Operação 
(LO). Após a formalização do pedido em 2015, o Movimento Xingu Vivo 
para Sempre promoveu um abaixo-assinado e mobilizou a sociedade civil 
para assinaturas via internet.87 

O objetivo do movimento era pressionar o Ibama a não conceder a 
última licença, que daria autorização para o início da operação da usina.  
O principal argumento utilizado pela organização era que centenas de fa-
mílias ainda moravam na área de alagamento e não tinham sido reassenta-
das, além de que o projeto de saneamento básico da região não tinha sido 
finalizado e, dessa forma, o esgoto seria despejado no rio Xingu sem trata-
mento prévio.88 No entanto, apesar de toda a controvérsia e a existência de 
condicionantes – previstas no procedimento de licenciamento ambiental 
– não cumpridas, a LO foi concedida pelo Ibama em 2015 e o enchimento 
da represa autorizado.89

Em síntese, entre os que defendiam a construção da usina conforme 
o projeto apresentado ao Ibama, encontravam-se as agências do setor elé-
trico do governo federal, como a Aneel e agentes da indústria de barra-
gens e de produção de alumínio (beneficiados pela geração de energia). 
Alguns dos argumentos favoráveis90 utilizados por estes grupos podem 
ser citados: i) a energia hidrelétrica é mais barata e mais sustentável am-
bientalmente; ii) para a promoção do desenvolvimento econômico e social 
nacional, atendendo a demanda por suprir o uso comercial e residencial de 
190 milhões de brasileiros, é necessário ampliar significativamente a oferta 
de energia no Brasil, em uma taxa de 300 MW por ano entre 2008 e 2015; 
iii) Belo Monte alagará uma parcela pequena de área (516 km²), se compa-
rado a seu grande potencial hidroelétrico, bem como não alagará nenhuma 
terra indígena. Dessa forma, segundo esses agentes, a construção da usina 
seria um projeto com excelente custo-benefício, com impactos sociais e 
ambientais mínimos, se comparado à produção que poderá gerar.91

Por outro lado, organizações não-governamentais ligadas a movimen-
tos ambientais e sociais, como o Movimento Xingu Vivo para Sempre (MX-
VPS), e setores ligados à questão indígena, como a Funai, eram, em sua 

87  Ibid.

88  Ibid.

89  Ibid.

90  FONSECA, Igor. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). A construção 
de barragens no Brasil, na China e na Índia: similitudes e peculiaridades dos proces-
sos de licenciamento ambiental em países emergentes. Brasília, 2013.

91  Ibid.
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maioria, contrários à construção da hidrelétrica. Entre os argumentos, se 
destacam:

i) a usina terá impactos negativos na biodiversidade amazô-
nica, seja com relação à biodiversidade situada na área ala-
gada, seja quanto às espécies situadas no regime fluvial que 
a circunda; ii) a construção da obra acarretará danos sociais 
significativos, como o deslocamento de um contingente en-
tre 20 e 40 mil pessoas e impactos diretos nos meios cultu-
rais e de subsistência de populações indígenas e ribeirinhas 
da região; iii) embora a usina tenha um potencial instado de 
11.233 MW, Belo Monte gerará em média 4.500 MW – este 
potencial médio faz de Belo Monte uma das usinas de me-
nor eficiência energética do país, e para melhor aproveitar 
os mais de 11 mil MW instalados e fazer de Belo Monte uma 
usina lucrativa, serão construídas outras hidrelétricas na re-
gião, com impactos sociais e ambientais maiores do que Belo 
Monte; iv) usinas hidrelétricas não são fontes limpas de ener-
gia, sendo grandes emissoras de metano, gás que contribui, 
em forma mais acentuada que o CO2, para o advento das 
mudanças climáticas; e v) a energia gerada pela usina bene-
ficiará prioritariamente grandes indústrias de alumínio insta-
ladas na Amazônia, e seus benefícios não serão socializados 
de forma ampla para a população brasileira.92 

Vale ressaltar que os órgãos ambientais, muitas vezes, são vislum-
brados como atores contrários a construção de usinas, mas também são 
vistos como incongruentes, uma vez que são eles que aprovam o licencia-
mento, como no caso em questão, o Ibama aprovou. Esse tipo de ambi-
guidade está quase sempre relacionado à percepção de que as relações 
são marcadas por assimetria de poder. O que se verificou na condução 
do caso in concretu foram problemas na coordenação intragovernamental, 
como falhas no fluxo de informação entre as agências do setor elétrico e 
do setor ambiental.93

A tabela 1 adiante apresenta o resumo das datas de emissão das li-
cenças referentes ao procedimento de licenciamento ambiental de Belo 
Monte. 

Tabela 1 
Processo de licenciamento ambiental do Complexo Hidrelétrico de Belo 
Monte

92  FONSECA, Igor. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). A construção 
de barragens no Brasil, na China e na Índia: similitudes e peculiaridades dos proces-
sos de licenciamento ambiental em países emergentes. Brasília, 2013, p. 15.

93  Ibid.
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ETAPAS DATAS
Licença Prévia Fevereiro de 2010
Licença de Instalação Parcial1 Fevereiro de 2011
Licença de Instalação Junho de 2011
Licença de Operação Novembro de 2015
1  Sobre o assunto, Fainguelernt explica: “A despeito da pressão da sociedade e 
sem o cumprimento das condicionantes listadas anteriormente, o Ibama concedeu 
a ‘autorização de supressão de vegetação’ ao Consórcio Norte Energia (NESA), 
em 2011. Esta ‘licença parcial’, fragmentada, não existe na legislação ambiental bra-
sileira e permitirá o desmatamento de 238,1 hectares, sendo que 64,5 hectares 
são Áreas de Preservação Permanente (APP). Nessa etapa, as licenças devem ser 
vinculadas ao cumprimento das condicionantes que em Belo Monte eram quarenta 
gerais e vinte e seis específicas às populações indígenas. A licença de instalação 
(LI) foi emitida pelo Ibama em junho de 2011 e determinou uma série de ações que 
formam o Plano Básico Ambiental (PBA). O Ibama acompanhou o cumprimen-
to das ações, junto com o Comitê Gestor do Plano de Desenvolvimento Regional 
Sustentável (PDRS) do Xingu, composto por representantes dos governos federal, 
estadual e municipal, dos movimentos sociais, organizações, entidades sindicais 
de trabalhadores urbanos, rurais e dos pescadores e comunidades indígenas. Este 
plano articula o Governo Federal e o Governo do Estado do Pará, e pretende pro-
mover o desenvolvimento sustentável da região”. (FAINGUELERNT, Maíra, op. cit., 
p. 247-266. São Paulo, abr.-jun. 2016. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/
asoc/v19n2/pt_1809-4422-asoc-19-02-00245.pdf>. Acesso em: 20 maio 2017).

Fonte: Ibama.94

O andamento do procedimento incluiu audiências públicas, análises 
de pareceres e ajuizamentos de ações. Desde 2016, a usina opera parcial-
mente, quando foi inaugurada pela então presidente da República Dilma 
Rousseff. Atualmente, a licença de operação da usina está suspensa por 
decisão da Corte Especial do TRF1, que acatou recurso do Ministério Pú-
blico Federal,95 uma vez que o projeto de saneamento básico da região de 
Altamira (PA), condicionante da obra que deveria ser entregue em 2014, 
ainda não foi realizado.

5. lIcencIamento ambIental na cHIna

Em 2010, a China se tornou o maior produtor de energia hidrelétrica mun-
dial, com uma produção estimada em 722 GWh, correspondente a 20,5% 
de toda a produção mundial.96 Com um investimento maciço em energia 

94 Disponível em: <http://www.ibama.gov.br/licenciamento>. Acesso em: 17 jun. 
2017.

95  Disponível em: <http://noticias.r7.com/economia/justica-suspende-licenca-de-
-operacao-da-usina-hidreletrica-de-belo-monte-06042017>. Acesso em: 10 jun. 2017.

96  FAVARETO, Arilson; PIAGENTINI, Priscilla. Instituições para regulação ambien-
tal: o processo de licenciamento ambiental em quatro países produtores de hidroele-

http://www.scielo.br/pdf/asoc/v19n2/pt_1809-4422-asoc-19-02-00245.pdf
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http://www.ibama.gov.br/licenciamento
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http://noticias.r7.com/economia/justica-suspende-licenca-de-operacao-da-usina-hidreletrica-de-belo-monte-06042017
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desse tipo, vislumbra-se a importância que o país atribui à força hidráulica 
para a geração de energia. 

A China é uma república socialista comandada por um sistema de 
partido único desde 1949 e composta por seis níveis de governo: central, 
províncias, prefeituras, condados, distritos e vilas.97 A descentralização po-
lítica tem sido um processo constante nas últimas décadas, mas ainda não 
chegou ao seu ápice.

O licenciamento ambiental chinês não é unitário. Apesar de o país ser 
regido por um partido único, caracterizado pelo perfil autoritário, o Estado 
e as agências reguladoras não agem como um bloco único, balizado por 
interesses e estratégias.98 O que se percebe é que os governos central e 
locais têm múltiplos interesses e poder de barganha.99

Os órgãos de políticas públicas no nível federal (central) têm corres-
pondência nos demais níveis do governo. Dessa forma, no quesito ambien-
tal, o nível central é representado pelo Ministério de Proteção Ambiental 
(MEP) que tem órgãos semelhantes subordinados nos outros níveis de go-
verno. 

As agências reguladoras, geralmente, desempenham um papel mais 
limitado, em especial, relacionado a questões técnicas e à preparação do 
EIA.100 Muito embora subordinados, diversas atribuições desses órgãos não 
estão claramente definidas ou são custeadas por recursos de níveis subna-
cionais, o que acarreta em conflitos, negociações e contradições entre os 
níveis de governo.101

Embora a China tenha promulgado em 1979 sua Lei de Proteção 
Ambiental e Gerenciamento de Recursos Naturais, somente na déca-
da de 1990 é que começou a identificar ações que demonstrassem uma  
preocupação mais efetiva com a conservação do meio ambiente.102 Por 
essa razão, motivada pela pressão internacional exigindo melhor gover-
nança, o governo chinês promulgou em 2003 a Lei de Avaliação de Im-

tricidade. Revista Desenvolvimento e Meio Ambiente, v. 30, jul. 2014. Disponível em: 
<http://dx.doi.org/10.5380/dma.v30i0.33029>. Acesso em: 10 jun. 2017. 

97  FONSECA, Igor. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). A construção 
de barragens no Brasil, na China e na Índia: similitudes e peculiaridades dos proces-
sos de licenciamento ambiental em países emergentes. Brasília, 2013.

98  Ibid.

99  Ibid.

100 Ibid.

101  Ibid.

102  FAVARETO, Arilson; PIAGENTINI, Priscilla. Instituições para regulação ambien-
tal: o processo de licenciamento ambiental em quatro países produtores de hidroele-
tricidade. Revista Desenvolvimento e Meio Ambiente, v. 30, jul. 2014. Disponível em: 
<http://dx.doi.org/10.5380/dma.v30i0.33029>. Acesso em: 10 jun.2017.
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pacto Ambiental, a partir da qual tornou-se obrigatória a apresentação de 
uma análise de impactos ambientais: o Environmental Impact Assesment 
– Estudo de Impacto Ambiental (EIA) para a construção de empreendi-
mentos ambientalmente nocivos, semelhante ao contexto brasileiro. 

Embora a lei que institui a obrigatoriedade do EIA somente tenha sido pro-
mulgada em 2003, desde 1986 existem documentos legais exigindo a análise 
de impactos nocivos ao meio ambiente, passíveis de serem causados por em-
preendimentos de infraestrutura, tais como o Measures for the Environmental 
Protection of Construction Project e o Measures for Certificates Management 
of Environmental Impact Assessment for Construction Project, ambos de 1986.

A constituição chinesa de 1982 estabelece que é papel do Estado 
assegurar o uso racional dos recursos naturais.103 A Lei de Proteção Am-
biental reforça a premissa constitucional garantindo “proteção do Meio 
Ambiente e do ambiente ecológico, prevenindo e controlando a poluição 
e outros danos públicos, garantindo o ser humano e promovendo o desen-
volvimento da construção social moderna”.104

O processo de avaliação de impacto ambiental pode ser de três tipos. O 
primeiro, quando os impactos ambientais são mínimos, no qual o órgão am-
biental solicita a elaboração de um registro de impactos realizado pelo próprio 
proponente. O segundo se aplica quando não se sabe a real magnitude dos 
impactos. Nesses casos, solicita-se o preenchimento de um formulário elabo-
rado por um consultor qualificado, que pode ser independente, no qual se 
apresenta o parecer técnico acerca dos possíveis impactos do empreendimen-
to/atividade. O terceiro ocorre quando envolve projetos que causem impactos 
ambientais de grande magnitude, como as hidrelétricas. Esses empreendi-
mentos são submetidos ao processo de licenciamento ambiental completo e, 
nesses casos, o empreendedor deve submeter à análise do Ministério de Pro-
teção Ambiental (MEP) um relatório sobre os impactos ambientais do futuro 
projeto, denominado de Environmental Impact Statement (EIS).105

Um dos objetivos da Lei de Proteção Ambiental chinesa é a instru-
mentalização e legalização das estratégias que servirão de base para o 
desenvolvimento, com a adoção de medidas que mitiguem a emissão de 
gases do efeito estufa.106 Para isso, a legislação estabeleceu cinco princí-

103  Disponível em: <http://bo.io.gov.mo/bo/i/1999/constituicao/index.asp>. Aces-
so em: 20 maio 2017. 

104 Banco Mundial. Licenciamento ambiental de empreendimentos hidrelétricos no 
Brasil: uma contribuição para o debate, v. III: Anexos Técnicos, 2008, p. 109.

105  FAVARETO, Arilson; PIAGENTINI, Priscilla. Instituições para regulação ambien-
tal: o processo de licenciamento ambiental em quatro países produtores de hidroele-
tricidade. Revista Desenvolvimento e Meio Ambiente, v. 30, jul. 2014. Disponível em: 
<http://dx.doi.org/10.5380/dma.v30i0.33029>. Acesso em: 10 jun.2017.

106  Ibid.

http://bo.io.gov.mo/bo/i/1999/constituicao/index.asp
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pios norteadores das avaliações de impacto ambiental: desenvolvimento 
sustentável, precaução, base científica para a tomada de decisão, partici-
pação pública e construção do estudo de impacto ambiental.107 

Ao longo dos anos, o sistema de elaboração de estudos de avalia-
ção de impacto ambiental foi sendo aperfeiçoado por meio de reformas, 
emendas e revisões constantes. Um resumo pode ser feito e expresso a 
partir da tabela 2 adiante:

Tabela 2 
Alterações na legislação ambiental chinesa

ANO LEGISLAÇÃO – INSTRUMENTO  
DE AVALIAÇÃO AMBIENTAL

NOVAS INTRODUÇÕES

1981 Regras de gerenciamento de 
proteção ambiental em proje-
tos de construção básica.

Definição do escopo, procedi-
mento e responsabilidade do EIA.

1986 Revisão das regras da lei de 
1981.

Expansão do escopo de geren-
ciamento e mais detalhes do 
escopo, prazo, preparação e revi-
são e esclarecimento das respon-
sabilidades de todas as agências 
envolvidas no processo EIA.

1998 Administração do regulamen-
to de proteção ambiental em 
projetos de construção.

Expansão do sistema para incluir 
programas de desenvolvimento 
regional e de projetos de constru-
ção capitais, amplia as responsa-
bilidades e sanções pelo descum-
primento das exigências da EIA e 
introduz a consulta pública.

2003 Lei de avaliação de impacto 
ambiental.

Maior definição dos projetos de 
construção para incluir todos os 
investimentos, definição clara das 
responsabilidades, incorporação 
de importantes conceitos de ava-
liação ambiental estratégica para 
planos e programas, aumento 
das multas por descumprimento.

Fonte: Banco Mundial. Licenciamento ambiental de empreendimentos hidrelétricos 
no Brasil: uma contribuição para o debate, v. III: Anexos Técnicos, 2008.

107  Ibid.
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Uma mudança de paradigma na relação entre Estado e sociedade civil 
ocorreu com a revisão da legislação ambiental, no ano de 2015. A partir das 
mudanças inseridas no ordenamento, as organizações não-governamen-
tais (ONGs) ganharam papel de relevância ao se reconhecer a possibilidade  
de abertura de processos judiciais por poluição e impacto ambiental, a 
partir de denúncias das ONGs.108

Essa transformação de cenário demonstra a vontade chinesa em mu-
dar e avançar, atualizando sua legislação a partir das melhores práticas de 
gestão ambiental do mundo. Até então, não existia a possibilidade, ampa-
rada por lei, de denunciar empreendimentos ou projetos por crimes am-
bientais pela população ou organizações.109

Incluído no art. 58 da nova legislação,110 esse mecanismo tenta minimi-
zar as dificuldades enfrentadas para iniciar uma investigação de acusados 
e a manutenção da impunidade, ao permitir que haja a possibilidade de 
instauração de processo judicial por conduta ambientalmente irregular.

Ainda consoante à legislação, a abertura de processo por ONG só po-
derá ser realizada caso a organização esteja registrada nos órgãos oficiais 
e comprove uma atuação ambiental superior a cinco anos. Em toda a China 
calcula-se que existam apenas 300 ONGs que atendam aos requisitos do 
governo,111 de um universo de milhares de ONGs ambientais.112

108  BARBIERI, Mariana; FERREIRA, Leila. A construção do movimento ambientalis-
ta chinês: desafios e perspectivas para um novo século. Artigo apresentado no 40.º 
Encontro Anual da ANPOCS Simpósios de Pesquisas Pós-Graduadas (SPG). Dispo-
nível em: <http://www.anpocs.com/index.php/papers-40-encontro/spg-3/spg19-3/
10073-a-construcao-do-movimento-ambientalista-chines-desafios-e-perspectivas-
-para-um-novo-seculo/file>. Acesso em: 23 mar. 2017.

109  Ibid.

110  CHUN, Zhang. NGOs Win China’s First Public Interest Environmental Lawsuit. 
The Diplomat, 14 nov. 2015. Disponível em: <http://thediplomat.com/2015/11/ngos-
-win-chinas-first-public-interestenvironmental-lawsuit/>. Acesso em: 24 mar. 2017.

111  KING & WOOD MALLESONS COMPLIANCE GROUP. Environmental Protection Law: 
Big Changes in 2014. Disponível em: <http://www.chinalawinsight.com/2014/05/articles/
compliance/environmentalprotection-law-big-changes-in-2014-2/>. Acesso em: 24 mar. 
2017.

112  “Há 20 anos, a China tinha apenas duas ONGs ambientais. Hoje, são milhares [...] 
afirma Sam Geall, professor da Universidade de Oxford e editor do livro China and 
the Environment: The Green Revolution [China e o meio ambiente: a revolução verde, 
em tradução livre]” (Disponível em: <http://epoca.globo.com/ideias/noticia/2013/07/
china-blimpara-o-mundob.html>. Acesso em: 10 jun. 2017). 

http://www.anpocs.com/index.php/papers-40-encontro/spg-3/spg19-3/10073-a-construcao-do-movimento-ambientalista-chines-desafios-e-perspectivas-para-um-novo-seculo/file
http://www.anpocs.com/index.php/papers-40-encontro/spg-3/spg19-3/10073-a-construcao-do-movimento-ambientalista-chines-desafios-e-perspectivas-para-um-novo-seculo/file
http://www.anpocs.com/index.php/papers-40-encontro/spg-3/spg19-3/10073-a-construcao-do-movimento-ambientalista-chines-desafios-e-perspectivas-para-um-novo-seculo/file
http://thediplomat.com/2015/11/ngos-win-chinas-first-public-interestenvironmental-lawsuit/
http://thediplomat.com/2015/11/ngos-win-chinas-first-public-interestenvironmental-lawsuit/
http://www.chinalawinsight.com/2014/05/articles/compliance/environmentalprotection-law-big-changes-in-2014-2/
http://www.chinalawinsight.com/2014/05/articles/compliance/environmentalprotection-law-big-changes-in-2014-2/
http://epoca.globo.com/ideias/noticia/2013/07/china-blimpara-o-mundob.html
http://epoca.globo.com/ideias/noticia/2013/07/china-blimpara-o-mundob.html
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5.1. admInIstração dos estudos de Impacto ambIental 
(eIa) 

A aprovação dos EIAs na China era de competência da Administração 
de Proteção Ambiental do Estado (SEPA) até 2008. Com a reforma de 
Estado, a responsabilidade passou a ser do Ministério de Proteção Am-
biental (MEP), um órgão do Poder Executivo correspondente ao Ministério 
do Meio Ambiente brasileiro. Além dos projetos que requerem análises de 
âmbito nacional e aprovação conforme definido em lei, o MEP é encarre-
gado diretamente da autorização do EIA para projetos: (i) de natureza e/
ou relevância especiais (plantas nucleares, por exemplo); e aqueles que (ii) 
compreendem diferentes regiões provinciais.113 A participação dos órgãos 
e níveis de governo na avaliação e regulamentação normativa dos EIAs 
pode ser resumida na tabela 3 adiante:114

Tabela 3 
Órgãos ambientais do governo chinês

ÓRGÃO FUNÇÃO
Conselho de Estado É o mais alto órgão administrativo da China e 

responsável pelo Congresso Nacional do Povo.
Ministério de Proteção 
Ambiental (MEP)

Situa-se abaixo do Conselho de Estado, o MEP é 
responsável por encaminhar questões ambientais 
na China. Em relação ao EIA, o MEP deve con-
duzi-las no nível federal, de acordo com planos 
de governo, assim como projetos de construção 
definidos em lei como parte de sua jurisdição.

Secretaria de Proteção 
Ambiental (EPB)

Nas províncias, o MEP é representado pe-
las EPBs. Essas secretarias são responsáveis 
por executar as leis e regulamentos, além de 
implementar as diretrizes da Administração de 
Proteção Ambiental do Estado. Quando possível, 
complementam as regras expedidas pela MEP 
com regulamentos locais.

Escritórios Locais de Pro-
teção Ambiental (EPO)

Possui funções semelhantes as EPBs, mas como 
foco nas cidades e regiões administrativas.

Fonte: Banco Mundial. Licenciamento ambiental de empreendimentos hidrelétricos 
no Brasil: uma contribuição para o debate, v. III: Anexos Técnicos, 2008.

113  Banco Mundial. Licenciamento ambiental de empreendimentos hidrelétricos no 
Brasil: uma contribuição para o debate, v. III. Anexos Técnicos, 2008.

114  LI, Wanxinand; ZUSMAN, Eric. Translating Regulatory Promise into Environmen-
tal Progress: Institutional Capacity and Environmental Regulations in China. Environ-
mental Law Reporter, 36, ago. 2006.
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A figura 3 a seguir resume a hierarquia das instituições chinesas res-
ponsáveis pelo gerenciamento e fiscalização da implementação do Estudo 
de Impacto Ambiental (EIA), consoante às disposições do Environmental 
Protection Law of the People’s Republic of China:

Figura 3 
Hierarquia das instituições chinesas

Fonte: ABRANCHES, Ricardo.115

5.2. etapas do lIcencIamento

A Associação Internacional de Avaliação de Impacto (International Asso-
ciation for Impact Assessment – IAIA) determina que o Estudo de Impacto 
Ambiental deva ser precedido de uma triagem para determinar se a pro-
posta deve ser submetida ou não e qual seria a categoria que ela se enqua-
draria. Esse tipo de triagem é denominado de screening.

Na China, o screening de projetos é determinado pela autoridade 
responsável pelo empreendimento, ou seja, o encarregado do projeto se 
responsabiliza pela triagem inicial que, posteriormente, é submetido às au-
toridades ambientais competentes para aprovação.116 Visando à apreciação 

115 Licenciamento ambiental de sistemas de transmissão de energia elétrica no Bra-
sil: estudo de caso do sistema de transmissão do Madeira. Tese (Doutorado). Coppe/
UFRJ, 2014. Disponível em: <http://www.ppe.ufrj.br/ppe/production/tesis/abran-
ches.pdf>. Acesso em: 20 jul. 2017.

116  Banco Mundial. Licenciamento ambiental de empreendimentos hidrelétricos no 
Brasil: uma contribuição para o debate, v. III. Anexos Técnicos, 2008.

http://www.ppe.ufrj.br/ppe/production/tesis/abranches.pdf
http://www.ppe.ufrj.br/ppe/production/tesis/abranches.pdf
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das propostas do projeto com base nos riscos ambientais que ele pode 
causar, o screening pode ser classificado em três categorias:117

1. Categoria A: Projetos de infraestrutura cujo tipo, escala, 
localização e sensibilidade podem causar relevante impacto 
ambiental adverso. Faz-se necessário um EIA completo.

2. Categoria B: Projetos de construção que podem causar 
impacto ambiental adverso limitado, de modo a possibilitar 
mitigação por meio da adoção de medidas de tecnologia 
avançada. Não se faz necessário um EIA completo, mas deve 
haver uma análise especial das possibilidades e medidas 
mitigadoras adequadas, caso haja algum problema.

3. Categoria C: Projetos de construção em que é improvável 
haver impacto ambiental ou caso haja é desprezível. O EIA não 
é exigido, mas deve ser registrada a gerência dos impactos.118

Assim, na China, três relatórios de EIA podem ser adotados, depen-
dendo do caso concreto: (i) EIA completo para os projetos da Categoria A, 
em que se enquadram as hidrelétricas de nível federal; (ii) um limitado, que 
seria normalmente uma tabela dos impactos e medidas mitigadoras para 
os projetos da categoria B; e (iii) uma tabela com os registros dos possíveis 
impactos e como geri-los para o projeto C.119

5.3. prazos

Não existe, atualmente, um prazo único definido em lei para triagem inicial, 
preparação, revisão ou sequer aprovação de EIAs no país. No regulamento 
do EIA existe o prazo de 60 dias, que é proposto para a revisão e aprova-
ção do instrumento.120 

5.4. estudo de Impacto ambIental (eIa)

O conteúdo do EIA é orientado pela emissão de termos de referência que 
são definidos pela autoridade ambiental competente. De acordo com a 
disposição da Administração de Proteção Ambiental do Estado (SEPA), 
atual Ministério de Proteção Ambiental (MEP), são requisitadas, em geral, 

117  Ibid.

118  Ibid.

119  Ibid.

120 Ibid.
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informações como: (i) descrição geral do projeto de construção; (ii) situ-
ação ambiental em volta do projeto de construção; (iii) análise e previsão 
dos impactos no meio ambiente decorrentes de tais atividades de cons-
trução; (iv) medidas para a proteção ambiental e avaliação econômica e 
técnica de tais medidas; (v) análise dos ganhos e perdas econômicas dos 
impactos ambientais; (vi) sugestões para o monitoramento do meio am-
biente; e (vii) conclusões da avaliação de impacto ambiental.121

A preparação do EIA é de responsabilidade daquele que propõe o 
projeto. A legislação chinesa permite que agências reguladoras ou insti-
tuições registradas possam conduzir o EIA, desde que preenchidos proce-
dimentos e certificações estipulados pelo governo central. Aquele certifi-
cado para participar assume total responsabilidade legal pela elaboração 
e precisão do estudo, de modo que a construção somente será permitida 
uma vez aprovado o referido instrumento de gestão ambiental.122

A lei que cria o EIA estabelece a necessidade da criação de um grupo 
de análises, que deverá ser composto por representantes governamentais 
de todos os níveis e especialistas que tomarão as decisões sobre a viabi-
lidade do projeto. Ainda é estabelecido que, após cinco anos, o estudo 
ambiental deva ser reapresentado para uma nova aprovação.123 Vale res-
saltar que a Lei de Proteção Ambiental veda qualquer tipo de nepotismo 
ou relação entre aqueles que participem do processo de licenciamento.124 

A seleção do local de um empreendimento de grande porte deve ser 
feita a partir da propositura de alternativas locacionais, que será realizada 
na fase de planejamento do EIA, ou seja, antes que sejam tomadas deci-
sões relacionadas à elaboração e viabilidade econômica e ambiental do 
projeto.125 Os regulamentos chineses limitam a consideração de alternati-
vas disponíveis ao projeto específico, isto é, a localização, escala e seleção 
do projeto.126

O monitoramento é uma das ferramentas de averiguação, avaliação 
e gerenciamento do EIA. É o estabelecimento de vínculos que asseguram 
uma garantia de vida útil ao projeto e faz previsões de impacto, atestando a 

121  Ibid.

122  Ibid.

123  FAVARETO, Arilson; PIAGENTINI, Priscilla. Instituições para regulação ambiental: 
o processo de licenciamento ambiental em quatro países produtores de hidroeletrici-
dade. Revista Desenvolvimento e Meio Ambiente, v. 30, jul. 2014. Disponível em: <http://
dx.doi.org/10.5380/dma.v30i0.33029>. Acesso em: 10 jun.2017. 

124  Ibid.

125  Banco Mundial. Licenciamento ambiental de empreendimentos hidrelétricos no 
Brasil: uma contribuição para o debate, v. III. Anexos Técnicos, 2008.

126  Ibid.
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sustentabilidade e gerando uma comunicação entre os participantes.127 Na 
China, o monitoramento somente pode ser conduzido após o término do 
projeto, de modo que ações devem ser tomadas se forem encontrados im-
pactos adversos. O sistema chinês se baseia em advertências e multas atri-
buídas aos diretamente responsáveis pelo descumprimento das normas.128 

As multas são consideradas baixas para o padrão socioeconômico 
chinês e, por isso, são enfrentadas dificuldades para modificar o comporta-
mento dos infratores. Para contribuir, a lei é omissa ao não exigir qualquer 
tipo de reparo pelos danos causados a pessoas impactadas pelo descum-
primento legal.129

5.5. partIcIpação públIca

Uma das questões mais controvertidas no licenciamento ambiental chinês 
é a participação popular no processo de elaboração do EIA. No entanto, 
esse tipo de auxílio foi incluído na Lei de Proteção Ambiental, em 1979. 
Todos os EIAs na China estão sujeitos a comentários e sugestões de espe-
cialistas e do público em geral.130

A consulta ao público é oferecida por meio da realização de audi-
ências públicas, reuniões com especialistas ou ambos. Nessas ocasiões, a 
minuta do documento é exposta a críticas. Cabe ressaltar que a legislação 
não é clara quanto ao método e o prazo para a divulgação dos documen-
tos do EIA para os projetos das Categorias B e C.131 Já para a Categoria A, 
a antiga SEPA divulgou uma resolução em 2006, que ainda não foi efeti-
vamente implantada, que dispunha sobre “Regras Temporárias para Parti-
cipação do Público no EIA”,132 exigindo a divulgação com pelo menos dez 
dias e em locais específicos, de um resumo do estudo. 

Apesar de a participação pública estar prevista nos regulamentos 
ambientais, o governo chinês tem preocupações quanto às consequên-
cias que a abertura desse tipo de ação pode gerar à autoridade política. 
Questiona-se a possibilidade desse tipo de participação ser usado para 
estimular confusões e atritos que ponham em risco a autoridade governa-
mental.133 

127  Ibid.

128  Ibid.

129  Ibid.

130  Ibid.

131   Ibid.

132  Ibid.

133  Ibid.
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5.6. lIcencIamento de empreendImento HIdrelétrIco 

5.6.1. EIA específico para o setor hidrelétrico

Os projetos hidrelétricos, como mencionado, são enquadrados na triagem 
inicial na Categoria A, haja vista que são empreendimentos de larga escala, 
localizados em leitos hidrológicos e que podem causar grandes impactos 
ambientais. Por isso, é exigida dos empreendedores a apresentação de um 
EIA, seguindo os requisitos propostos nos termos de referência. No nível 
federal, os projetos hidrelétricos serão de jurisdição da MEP quando pre-
enchidos os seguintes critérios:

(i) projetos hidrelétricos envolvendo águas internacionais, 
águas em divisas (províncias, cidades);

(ii) projetos hidrelétricos de reserva com volume de armaze-
namento maior que 10 milhões de metros cúbicos;

(iii) projetos hidrelétricos que incorram em investimento su-
perior a 1 bilhão de RMB (US$ 125 milhões);

(iv) planta hidrelétrica com capacidade de instalação supe-
rior a 250 MW; e

(v) projetos hidrelétricos localizados em canais de navega-
ção ou rios com capacidade de transporte superior a 1.000 
toneladas nível.134

Em 2005, após modificações e reestruturações no setor, o ainda SEPA 
percebeu que era necessário tornar mais rígido o processo de licença para 
a construção de barragens hidrelétricas. Por isso, juntamente com a orga-
nização sem fins lucrativos Natural Resources Defense Council (NRDC), 
elaboraram a Notificação de Proteção Ambiental para Estações de Forças 
Hidráulicas exigindo, além do EIA que deveria ser aprovado pelo MEP, a 
apresentação de diversos relatórios autônomos que deveriam ser desen-
volvidos e outorgados pela Autoridade Chinesa de Recursos Hídricos.135

Desse modo, ficou definido que:

(i) o EIA de planos de bacias tem que ser executado antes 
da formulação dos planos para a construção de estações de 
força hidráulicas; e

134  Ibid.

135  Ibid.
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(ii) EIAs para a remoção de biomassa e o desmatamento de 
áreas de reserva, preparação de sítios e controle de erosão, 
têm que ser preparados antes do início das atividades de 
construção no local. Conservação hídrica e plano de erosão 
do solo: a aprovação desse plano é uma exigência obrigató-
ria para a aprovação do EIA; se o EIA for aprovado, a cons-
trução da barragem pode ser iniciada, mas outro trabalho 
na área da reserva somente será autorizado após o término 
desses planos.136

Uma vez aprovado pelo MEP, o EIA do empreendimento poderá ser 
revisado em um primeiro momento pela EPB da província em que está lo-
calizado. Posteriormente, o documento será enviado para o ministério que 
tem correlação com o projeto, como o Ministério de Águas ou o Ministério 
dos Transportes, a depender de quem está dirigindo o projeto para uma 
revisão. Em um último momento, o MEP fará a revisão final e aprovação 
do licenciamento.137 A partir desse momento, a construção do projeto está 
autorizada e deve apenas ao término ter o atestado do MEP, que fará uma 
checagem final e emitirá a autorização para o início das operações. 

5.6.2. Complexo Hidrelétrico de Nu, China

O Complexo Hidrelétrico do Rio Nu está localizando na província de Yun-
nan e foi o último grande rio chinês a ter o barramento. A obra visa à cons-
trução de treze barragens que, somadas, terão capacidade semelhante à 
Usina de Três Gargantas, de alto potencial hidrelétrico, também localizada 
na China.138 Vislumbra-se a magnitude do complexo a partir da perspectiva 
da figura 4 adiante:

136  Ibid.

137  Ibid.

138  FONSECA, Igor. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). A constru-
ção de barragens no Brasil, na China e na Índia: similitudes e peculiaridades dos 
processos de licenciamento ambiental em países emergentes. Brasília, 2013.
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Figura 4  
Localização do rio Nu, Yunnan

Fonte: FONSECA, Igor. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).139

O potencial hidrelétrico do Complexo de Nu é de 21.320 MW. Já o 
complexo de Três Gargantas conta, atualmente, com uma potência de 
22.500 MW.140 A comparação entre as duas hidrelétricas não se resume ao 
potencial energético, que pode ser gerado, mas é um exemplo de como a 
China evoluiu no processo decisório de licenciamento ambiental de 1990 
para os anos 2000.

O processo decisório relacionado ao procedimento de licenciamento 
da Usina Três Gargantas foi marcado por escândalos de autoritarismo e 

139 A construção de barragens no Brasil, na China e na Índia: similitudes e peculia-
ridades dos processos de licenciamento ambiental em países emergentes. Brasília, 
2013.

140  FAVARETO, Arilson; PIAGENTINI, Priscilla. Instituições para regulação ambiental:  
o processo de licenciamento ambiental em quatro países produtores de hidroele-
tricidade. Revista Desenvolvimento e Meio Ambiente, v. 30, jul. 2014. Disponível em: 
<http://dx.doi.org/10.5380/dma.v30i0.33029>. Acesso em: 10 jun.2017. 
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repressão.141 Contrastes, opiniões divergentes ou contrárias entre os órgãos 
do governo não foram tornadas públicas e a sociedade civil que, em sua 
maioria, era contra o projeto, sofreu repressão e não teve voz, uma vez que 
nos anos 1990 não existiam canais de participação popular.142

Por sua vez, a hidrelétrica localizada no rio Nu retrata uma nova fase 
do processo de licenciamento ambiental na China, marcado, essencialmen-
te, pela manifestação e influência da sociedade civil no processo decisó-
rio. Isso é uma indicativa de maior abertura do governo a preocupações 
com sua legitimidade e aderência a acordos globais de sustentabilidade 
ambiental. A mobilização popular contrária à construção da hidrelétrica 
conseguiu, pelo menos por um breve período, barrar a construção do com-
plexo hidrelétrico.143

Uma das possíveis explicações para o ativismo das organizações am-
bientalistas não ser questionado é o fato de que elas ajudam o governo 
central a fiscalizar a atuação dos governos locais, que, após um processo 
de descentralização, se tornaram mais autônomos tendo, algumas vezes, 
opiniões divergentes do governo federal.144

Muitos defendem que a sociedade civil, em especial os ambientalistas, 
estão ajudando a moldar uma nova fase do processo decisório e também 
do Estado chinês. No entanto, esse tipo de participação social no território 
chinês é diferente daquele encontrado no Brasil.145 Não se tem uma partici-
pação efetiva e democrática.

Em 2008, a menor das barragens do complexo começou a ser cons-
truída. No ano seguinte, o então primeiro-ministro, fortalecendo a cultura 
de gestão ambiental, suspendeu a construção e afirmou que somente seria 
retomada após estudos de impacto ambiental.146 Atualmente, o projeto ori-
ginal do complexo foi reduzido de treze para cinco represas. A construção 
continua em andamento, apesar dos protestos constantes.147

141  FONSECA, Igor. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). A construção 
de barragens no Brasil, na China e na Índia: similitudes e peculiaridades dos proces-
sos de licenciamento ambiental em países emergentes. Brasília, 2013.

142  Ibid.

143  Ibid.

144  Ibid.

145  Ibid.

146  Ibid.

147  Ibid.
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6. reflexões sobre os sIstemas brasIleIro e cHInês de 
lIcencIamento ambIental

Resumo mais adequado do sistema de licenciamento brasileiro não pode-
ria ser melhor expresso, senão por um órgão do próprio governo federal. 
Nas palavras, o Tribunal de Contas da União (TCU):

Como o licenciamento ambiental é um processo lento, caro e 
complexo, é essencial que ao final deste processo seja atin-
gido o seu objetivo primordial: o de garantir a preservação 
ambiental e a sustentabilidade dos empreendimentos licen-
ciados. Na condição de gestor federal na área ambiental, o 
Ibama deve focar as suas atividades de licenciamento mais 
para o resultado finalístico do processo e não apenas para 
os procedimentos em si. Neste sentido, é importante que o 
Ibama avalie, em todas as etapas do processo de licencia-
mento, se os impactos ambientais negativos causados pelos 
empreendimentos foram efetivamente mitigados, a fim de 
garantir um desenvolvimento econômico sustentável sem o 
comprometimento do patrimônio ambiental nacional (Acór-
dão 2.212/2009-TCU-Plenário118).148

Verifica-se, no decurso do texto que o licenciamento ambiental brasi-
leiro está, hodiernamente, em uma situação de crise institucional e norma-
tiva. Segundo Hofmann “a falta de delimitação explícita de responsabilida-
des tem levado o instrumento a incorporar inúmeras funções que não lhe 
são típicas e tampouco próprias”.149

Como bem ensina Abema apud Hofmann:

Sem o apoio de importantes mecanismos como a Avaliação 
Ambiental Estratégica, o Zoneamento Ambiental, o Monitora-
mento Contínuo da Qualidade Ambiental, os Planos Diretores 
de Bacias Hidrográficas e a Avaliação Ambiental Integrada, o 
licenciamento perde a sua finalidade como instrumento para 
aferir os impactos, tornando-se cada vez mais uma prática 
cartorial, em prejuízo da proteção do meio ambiente.150

148  HOFMANN, Rose. Gargalos do licenciamento ambiental federal no Brasil. Câ-
mara dos Deputados: Consultoria Legislativa. Disponível em: <http://www2.camara.
leg.br/a-camara/documentos-e-pesquisa/estudos-e-notas-tecnicas/areas-da-con-
le/tema14/2015_1868_licenciamentoambiental_rose-hofmann>. Acesso em: 20 jun. 
2017, p. 86.

149  Ibid.

150  Ibid.

http://www2.camara.leg.br/a-camara/documentos-e-pesquisa/estudos-e-notas-tecnicas/areas-da-conle/tema14/2015_1868_licenciamentoambiental_rose-hofmann
http://www2.camara.leg.br/a-camara/documentos-e-pesquisa/estudos-e-notas-tecnicas/areas-da-conle/tema14/2015_1868_licenciamentoambiental_rose-hofmann
http://www2.camara.leg.br/a-camara/documentos-e-pesquisa/estudos-e-notas-tecnicas/areas-da-conle/tema14/2015_1868_licenciamentoambiental_rose-hofmann
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Em anos recentes tem-se presenciado a expedição de variados atos 
normativos isolados que buscam tapar buracos estruturais, fazendo os em-
preendedores desejarem por um regramento unificado, com regras harmo-
nizadas e, sobretudo, claras. 

A própria presidente do Ibama, Suely Araújo, reconhece a lentidão e o 
excesso de análises do órgão nos processos de licenciamento,151 afirmação 
rebatida pelo corpo técnico do instituto:

Há um tempo mínimo para o licenciamento ambiental de 
uma atividade/empreendimento, que segue um processo ra-
cional e se inicia com a elaboração do termo de referência 
para a realização dos estudos ambientais, segue com a reali-
zação dos estudos (que pode levar mais de um ano, depen-
dendo da complexidade do projeto), a análise e aprovação, 
a elaboração do projeto detalhado e das medidas a serem 
adotadas para evitar, reduzir ou compensar impactos; e por 
aí segue. “Queimar” ou “enxugar” etapas para ganhar tem-
po pode prejudicar totalmente a racionalidade do processo e 
reduzir a efetividade do licenciamento ambiental, tornando o 
procedimento meramente burocrático.152

Muito embora os problemas do licenciamento ambiental sejam usa-
dos para ofuscar outras deficiências do setor público nacional, fica eviden-
te que há ainda uma série de fragilidades do procedimento que podem ser 
melhoradas.

A tabela 4, a seguir, busca sintetizar os principais problemas do pro-
cedimento de licenciamento ambiental no Brasil e quais propostas que 
poderiam ser aplicadas visando a corroborar para a instituição de um pro-
cesso mais adequado às peculiaridades nacionais:

151  Disponível em: <http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,presidente-do-
-ibama-reconhece-lentidao-,1697459>. Acesso em: 20 jun. 2017.

152  Disponível em: <http://sindsep-df.com.br/upload/arquivos/0240629001433339949.
pdf>. Acesso em: 2 jul. 2017.

http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,presidente-do-ibama-reconhece-lentidao-,1697459
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,presidente-do-ibama-reconhece-lentidao-,1697459
http://sindsep-df.com.br/upload/arquivos/0240629001433339949.pdf
http://sindsep-df.com.br/upload/arquivos/0240629001433339949.pdf
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Tabela 4 
Principais problemáticas do procedimento de licenciamento brasileiro

SINTOMA PRINCIPAIS CAUSAS PROPOSTAS
Estudos exten-
sos, de baixa 
qualidade e 
focados no 
diagnóstico.

· Ausência de diretrizes 
objetivas que estabele-
çam as “regras do jogo”.

· Elaborar manual técnico 
contendo roteiro meto-
dológico para a avaliação 
de impactos ambientais 
(por tipologia), bem como 
roteiro metodológico para 
análise desse material pelos 
analistas ambientais.

· Formular, no âmbito do 
manual técnico, as questões 
que devem ser respondidas 
no desenvolvimento dos 
estudos, a fim de delimitar o 
diagnóstico às informações 
que serão úteis à tomada de 
decisão.

Excesso de  
condicionantes.

· Muito poder e respon-
sabilidade concentrados 
na base da pirâmide 
hierárquica.

· Reforçar o papel decisório 
e de responsabilidade na 
cadeia hierárquica da autori-
dade licenciadora, cabendo 
ao dirigente máximo (ou 
órgão colegiado), subscritor 
da licença, o último julga-
mento e filtro das condicio-
nantes que não contribuem 
para a gestão ambiental 
efetiva.

· Capacitar a base da  
pirâmide para que as con-
dicionantes sugeridas nos 
pareceres técnicos guardem 
relação com os impactos 
identificados e tenham 
resultado prático na gestão 
do empreendimento.

Excesso de atos 
normativos

· Crise institucional e 
falta de visão holística 
sobre o licenciamento.

· Consolidar as normas, 
revogando os dispositivos 
inaplicáveis ou divergentes.
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SINTOMA PRINCIPAIS CAUSAS PROPOSTAS
Postergação de 
estudos e con-
dicionantes em 
diferentes fases 
do licenciamen-
to.

· Pressão política e 
condicionantes cujo 
cumprimento extrapola 
o controle do empreen-
dedor.

· Reforçar a autonomia dos 
órgãos ambientais com 
composição de poder deci-
sório colegiado sustentado 
em estrutura qualificada e 
delimitar as responsabilida-
des em lei.

Fonte: HOFMANN, Rose.153

Em relação ao procedimento chinês, a falta de inserção no meio político 
e no meio jurídico impede uma análise mais detalhada do cenário de licen-
ciamento ambiental para se conseguir expor com mais precisão os principais 
problemas e possíveis propostas na busca de uma solução. No entanto, apre-
senta-se uma tabela comparativa, nos moldes do que foi exposto anterior-
mente com o caso brasileiro, na tentativa de listar as principais problemáticas 
e possíveis soluções institucionais e normativas. Observe a tabela 5 adiante:

Tabela 5 
Principais problemáticas do procedimento de licenciamento chinês

SINTOMA PRINCIPAIS CAUSAS PROPOSTAS
Baixa partici-
pação popular. 

· Autoritarismo político e 
expedições normativas  
condicionantes para a 
participação nos proce-
dimentos.

· Formular critérios para a 
participação menos exigente e 
mais abrangente.

· Criar canais de participação 
em portais eletrônicos.

Legislação 
ambiental com 
pouco  
enforcement, 
incapaz de mi-
tigar infrações.

· Sistema de advertên-
cias e multas exces-
sivamente baixo para 
o padrão econômico 
empresarial chinês.

· Lei omissa ao não 
prever o instituto da 
reparação de danos, 
causados a pessoas im-
pactadas pelo empre-
endimento.

· Majorar as multas e criar 
tipificações penais que res-
ponsabilizem administradores 
e pessoas jurídicas por crimes 
ambientais.

· Criar dispositivos para repa-
ração e prevenção de danos 
ambientais.

153 Gargalos do licenciamento ambiental federal no Brasil. Câmara dos Deputados: 
Consultoria Legislativa. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/a-camara/docu-
mentos-e-pesquisa/estudos-e-notas-tecnicas/areas-da-conle/tema14/2015_1868_li-
cenciamentoambiental_rose-hofmann>. Acesso em: 20 jun. 2017, p. 86.

http://www2.camara.leg.br/a-camara/documentos-e-pesquisa/estudos-e-notas-tecnicas/areas-da-conle/tema14/2015_1868_licenciamentoambiental_rose-hofmann
http://www2.camara.leg.br/a-camara/documentos-e-pesquisa/estudos-e-notas-tecnicas/areas-da-conle/tema14/2015_1868_licenciamentoambiental_rose-hofmann
http://www2.camara.leg.br/a-camara/documentos-e-pesquisa/estudos-e-notas-tecnicas/areas-da-conle/tema14/2015_1868_licenciamentoambiental_rose-hofmann
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SINTOMA PRINCIPAIS CAUSAS PROPOSTAS
Influência po-
lítica excessiva.

· Muito poder e  
responsabilidade  
concentrados no topo 
da pirâmide hierárquica 
e no partido político 
que dirige o país.

· Descentralizar a responsabili-
dade na condução e aprovação 
para agências reguladoras ou 
órgãos ambientais indepen-
dentes.

Fonte: Desenvolvimento a partir da bibliografia referenciada ao longo de todo o 
presente trabalho.

Apesar de todos os problemas, algumas variáveis permanecem incon-
testáveis e fazem parte da estrutura básica normativa e da estrutura ins-
titucional do processo de licenciamento ambiental de usinas hidrelétricas 
nos países estudados. A tabela 6,154 adiante, fornece um resumo:

Tabela 6 
Comparação entre o processo de licenciamento no Brasil e na China

CARACTERÍS-
TICAS

BRASIL CHINA

Ano de criação 
da base legal.

1981 2003

Previsão legal. Constituição Federal 
(art. 225, § 1.º) e Reso-
luções Conama 001/86 
e 237/97.

Environmental Protection Law 
of the People’s Republic of 
China (EP Law).

Órgão ambien-
tal federal.

Em geral, o Ibama, 
mas pode precisar de 
anuências de outros 
órgãos/autarquias es-
peciais, como a Agên-
cia de Águas (ANA).

Ministério de Proteção  
Ambiental (MEP).

Autonomia 
dos estudos.

A lei não prevê meca-
nismos que favoreçam 
a autonomia dos estu-
dos frente aos propo-
nentes do empreendi-
mento.

A lei prevê mecanismos que 
garantam a autonomia dos es-
tudos frente aos proponentes 
do empreendimento. Mas há 
restrições a intervenções que 
contrariem objetivos conside-
rados estratégicos para o país.

154  FAVARETO, Arilson; PIAGENTINI, Priscilla. Instituições para regulação ambien-
tal: o processo de licenciamento ambiental em quatro países produtores de hidroele-
tricidade. Revista Desenvolvimento e Meio Ambiente, v. 30, jul. 2014. Disponível em: 
<http://dx.doi.org/10.5380/dma.v30i0.33029>. Acesso em: 10 jun.2017. 
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CARACTERÍS-
TICAS

BRASIL CHINA

Fases do 
licenciamento 
ambiental.

Possui três etapas: 
prévia, instalação e 
operação, mesmo que 
baseadas em um EIA 
inicial.

O processo engloba numa 
mesma licença as etapas de 
instalação e operação. Trata-se 
do denominado EIA. Mas há 
necessidade de atualização 
do estudo após determinado 
período. 

Prazos. O órgão competente 
poderá estabelecer 
prazo de análise de, no 
máximo, 12 meses (EIA/
RIMA e/ou Audiência 
Pública).

Não existe um prazo definido 
na legislação. No entanto, no 
regulamento do EIA existe o 
prazo de 60 dias para a revi-
são e aprovação do instrumen-
to.

Participação 
pública.

Ocorre por meio de 
audiências públicas.

Dependente do tipo de proje-
to. Comporta questionamentos 
individuais e pareceres téc-
nicos específicos podem ser 
solicitados. 

Fonte: Desenvolvimento a partir da bibliografia referenciada ao longo de todo o 
presente trabalho.

7. consIderações fInaIs

O licenciamento ambiental brasileiro se transformou em um dos temas 
mais polêmicos e controvertidos dos últimos anos. Critica-se quase tudo 
nele, desde a lentidão injustificada, as diversas condicionantes, as diretri-
zes pouco claras, até a contaminação ideológica do processo e influência 
política excessiva.155 Resta saber onde reside a raiz do problema que gera 
a má fama do procedimento.156 

Uma das causas apontadas como principal expoente para as proble-
máticas do procedimento era a ausência de normas e diretrizes claras, que 
teria transformado o licenciamento em um “reino de discricionariedade 
administrativa”.157 De 2009 até hoje foram criadas algumas normas infrale-

155  HOFMANN, Rose, op. cit., p. 4.

156  Ibid.

157  Ibid.
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gais e a tão esperada Lei Complementar n.º 140, sem que isso tenha modi-
ficado a fama ruim do procedimento.

De fato, tal contexto não inibiu a ocorrência de situações deficitárias, 
como assinala Morgan, as quais são exteriorizadas, na maioria dos casos, 
em problemas institucionais, baixo nível de compromisso pelos interessa-
dos nos projetos e na fraca capacitação técnica para a avaliação dos es-
tudos,158 além da influência política excessiva nas decisões e condução do 
procedimento.

Muitas das críticas expostas, de tão repetidas se tornaram um hino. O 
licenciamento ambiental se encontra à beira do colapso.159 Empreendedo-
res e órgãos de licenciamento têm se enfrentado intensa e constantemen-
te a fim de apontar um culpado para a lentidão na expedição de licenças, 
que acabaria por impedir o “pleno desenvolvimento do país”.160 

A demora excessiva em dar respostas é vislumbrada como um possí-
vel motivo que explica a pressão política e a perda de autonomia dos ór-
gãos ambientais. Conforme ressalta o ex-ministro Mangabeira Unger,161 ob-
serva-se que são raros os casos em que os licenciamentos de projetos de 
infraestrutura são rejeitados, uma vez que após um longo caminho percor-
rido, com inúmeras exigências, tais órgãos se submetem à pressão política, 
o que os impede de negar a licença.162 Portanto, repensar tal instrumento 
com menos exigências burocráticas e com uma expedição mais rápida se-
ria essencial para também assegurar “autonomia aos próprios órgãos”.163 

Analisar as características do licenciamento ambiental entre duas po-
tências emergentes e hidrelétricas, como o Brasil e a China, através do 
levantamento de um arcabouço teórico e estudos de casos, foi o objetivo 
principal desse artigo. Apesar das divergências políticas e sociais entre os 

158  MORGAN, R. K. Environmental Impact Assessment: The State of the Art. Im-
pact Assessment and Project Appraisal, 30(1), p. 5-14, mar. 2012. 

159  HOFMANN, Rose, op. cit, p. 6.

160  Ibid.

161  “Eis um fato incontestável da nossa história: são raros os casos de licencia-
mento de obras de infraestrutura logística e energética em que as licenças foram 
negadas. Normalmente, ocorre o contrário. Praticamente todos os licenciamentos 
são concedidos. A explicação para esse fenômeno é que, após anos de idas e vin-
das, exigências feitas e refeitas, pareceres, reuniões, investimentos na elaboração 
de pesquisas e relatórios, e anos de espera por uma decisão, os órgãos ambientais 
sujeitam-se à enorme pressão política externa, que lhes retira consideravelmente a 
capacidade de negar o licenciamento. Tornar o processo de licenciamento ambiental 
mais célere e menos burocrático, portanto, é importante para garantir a autonomia 
dos próprios órgãos ambientais” (HOFMANN, Rose, op. cit., p. 9).

162  HOFMANN, Rose, op. cit., p. 9.

163  Ibid.
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países, é possível perceber similaridades na operação desse instrumento 
de gestão ambiental e, assim, extrair algumas conclusões.

A primeira conclusão que se pode fazer refere-se à autonomia da ela-
boração de estudos de impacto ambiental em face dos proponentes dos 
empreendimentos sob avaliação. Tanto no licenciamento brasileiro quanto 
no chinês, a apresentação desse tipo de estudo é de responsabilidade do 
empreendedor, ou seja, gera-se com isso uma análise por parte do órgão 
ambiental que, em vez de verificar os efeitos potenciais do empreendimen-
to, orienta seu espectro de análise para identificar medidas que possam 
tornar a iniciativa viável.164 O ideal seria que existisse um mecanismo que 
dispensasse “o empreendedor de elaborar os estudos quando o poder pú-
blico dispuser de informação suficiente à tomada de decisão”,165 evitando 
assim uma enxurrada de exigências.

Outra lição que se extrai é que tanto no Brasil quanto na China, agên-
cias governamentais do setor elétrico e do setor ambiental estão em uma 
relação polarizada, de modo que cada setor governamental conta com 
uma espécie de “coalização de suporte”,166 sendo frequente a realização 
de alianças, que incluem também outros membros, incluindo a sociedade 
civil, interessados nos projetos.

Especialmente no Brasil, que tem mecanismos que possibilitam maior 
transparência ao processo em comparação com o modelo chinês,167 percebe-se  
que há uma assimetria de poder entre os órgãos dos setores elétrico e am-
biental, em que o “primeiro [seria] responsável pelas decisões mais impor-
tantes do processo e o segundo por atribuições e possibilidades de ação 
limitadas, com foco em medidas de mitigação e compensação para reduzir 
o impacto socioambiental”.168 Na China, embora existam esses conflitos, 

164  FAVARETO, Arilson; PIAGENTINI, Priscilla. Instituições para regulação ambiental:  
o processo de licenciamento ambiental em quatro países produtores de hidroele-
tricidade. Revista Desenvolvimento e Meio Ambiente, v. 30, jul. 2014. Disponível em: 
<http://dx.doi.org/10.5380/dma.v30i0.33029>. Acesso em: 10 jun.2017. 

165  HOFMANN, Rose. Gargalos do licenciamento ambiental federal no Brasil. Câ-
mara dos Deputados: Consultoria Legislativa. Disponível em: <http://www2.camara.
leg.br/a-camara/documentos-e-pesquisa/estudos-e-notas-tecnicas/areas-da-con-
le/tema14/2015_1868_licenciamentoambiental_rose-hofmann>. Acesso em: 20 jun. 
2017, p. 88.

166  FONSECA, Igor. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). A constru-
ção de barragens no Brasil, na China e na Índia: similitudes e peculiaridades dos 
processos de licenciamento ambiental em países emergentes. Brasília, 2013.

167  Cf. exemplo do princípio de participação popular contemplado na “Declaração 
do Rio, de 1992; do art. 225 da Constituição Federal; no inciso II do art. 2.º da Lei n.º 
10.257/2001; e no art. 3.º da Resolução Conama n.º 237/97”.

168  FONSECA, Igor. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). A constru-
ção de barragens no Brasil, na China e na Índia: similitudes e peculiaridades dos 
processos de licenciamento ambiental em países emergentes. Brasília, 2013.

http://www2.camara.leg.br/a-camara/documentos-e-pesquisa/estudos-e-notas-tecnicas/areas-da-conle/tema14/2015_1868_licenciamentoambiental_rose-hofmann
http://www2.camara.leg.br/a-camara/documentos-e-pesquisa/estudos-e-notas-tecnicas/areas-da-conle/tema14/2015_1868_licenciamentoambiental_rose-hofmann
http://www2.camara.leg.br/a-camara/documentos-e-pesquisa/estudos-e-notas-tecnicas/areas-da-conle/tema14/2015_1868_licenciamentoambiental_rose-hofmann
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a visibilidade é mitigada porque há ainda muitas fases do processo que 
ocorrem sem transparência ao público.169

A terceira conclusão faz referência às audiências públicas. No Brasil, a 
participação popular é maior, uma vez que se conta, inclusive, com “múlti-
plos atores com poder de veto”.170 Os agentes contrários à construção de 
uma usina, ao longo do processo, podem conseguir conquistas como a re-
modelação do projeto inicial, como ocorreu em Belo Monte (PA).171 Apesar 
disso, as audiências públicas brasileiras acabam por engessar um modelo 
quase que formal de reunião, voltado a explicar posições a favor ou contra 
determinado projeto, em vez de propor um debate buscando aprimorar o 
entendimento de conflitos sociais e ambientais envolvidos.172 

No caso chinês, a concentração de poder nas mãos de poucos impede 
que haja, na prática, procedimentos formais de participação popular e a 
atuação de organizações civis é “centrada em redes informais”173 que ten-
tam conseguir apoio de membros influentes do Partido Comunista Chinês.

A experiência chinesa de mobilização social em torno do licenciamen-
to do Complexo Hidrelétrico do Rio Nu-Yunnan, apesar de mais tímida em 
relação ao caso brasileiro, serve como um momento para refletir sobre o 
processo decisório, tanto ambiental quanto político chinês, haja vista que 
tal mobilização alcançou um “resultado inédito”174 ao suspender a constru-
ção das barragens. A China, que busca cada vez mais um protagonismo 
mundial em negociações da seara ambiental, como a Conferência das Par-
tes-ONU (COP),175 também busca apoio lastreado na legitimidade social, o 
que tem gerado o fortalecimento de órgãos governamentais e uma tole-
rância maior às mobilizações sociais.176

169  Ibid.

170  Ibid.

171  Ibid.

172  FAVARETO, Arilson; PIAGENTINI, Priscilla. Instituições para regulação ambiental:  
o processo de licenciamento ambiental em quatro países produtores de hidroele-
tricidade. Revista Desenvolvimento e Meio Ambiente, v. 30, jul. 2014. Disponível em: 
<http://dx.doi.org/10.5380/dma.v30i0.33029>. Acesso em: 10 jun.2017. 

173  FONSECA, Igor. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). A constru-
ção de barragens no Brasil, na China e na Índia: similitudes e peculiaridades dos 
processos de licenciamento ambiental em países emergentes. Brasília, 2013.

174  Ibid.

175  Cf. “O presidente chinês, Xi Jinping, propôs a Trump manter a cooperação en-
tre EUA e China no combate às alterações climáticas”. Disponível em: <http://www.
dn.pt/mundo/interior/china-garante-que-cumprira-compromissos-do-acordo-de-
-paris-5501682.html>. Acesso em: 20 maio 2017.

176  FONSECA, Igor. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). A constru-
ção de barragens no Brasil, na China e na Índia: similitudes e peculiaridades dos 
processos de licenciamento ambiental em países emergentes. Brasília, 2013.

http://www.dn.pt/mundo/interior/china-garante-que-cumprira-compromissos-do-acordo-de-paris-5501682.html
http://www.dn.pt/mundo/interior/china-garante-que-cumprira-compromissos-do-acordo-de-paris-5501682.html
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Apesar das experiências serem úteis para demonstrar como o licen-
ciamento ambiental funciona em dois países emergentes, membros do 
mesmo bloco econômico (BRICS), com instituições políticas e culturais 
distintas, as comparações trazidas não têm a pretensão de esgotar o as-
sunto sobre o licenciamento ambiental nas duas nações, mas fomentar o 
debate e contribuir para uma discussão mais aprofundada sobre o tema.
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1. Introdução

1.1. apresentação da problemátIca

Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) são empreendimentos que exis-
tem no Brasil desde o século XIX e passaram a ter mais destaque na dé-
cada de 1980, quando houve maior incentivo para a implantação dessas 
hidrelétricas. Entende-se que, nesse primeiro momento, as iniciativas não 
foram bem-sucedidas porque, com base na conjuntura econômica, deu-se 
preferência por empreendimentos hidrelétricos de maior porte. As PCHs 
só se tornaram, de fato, relevantes para o fornecimento de energia a partir 
de 1997, com a extinção do monopólio do Estado na exploração do setor 
elétrico. Ainda que as grandes hidrelétricas tenham maior papel na gera-
ção de energia,1 as PCHs compõem importante instrumento da produção 

1  De acordo com dados do Ministério de Minas e Energia referentes a dezembro de 
2016, a capacidade total de produção de energia elétrica por meio de hidrelétricas 
era de 96 megawatts e, desse número, 91 megawatts foram produzidos por grandes 
usinas hidrelétricas. 
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desse insumo energético e sua regulamentação é feita através da Resolu-
ção Aneel n.º 394/98 (revogada pela Resolução Aneel n.º 673/2015).

No Brasil, a implementação e a operação de empreendimentos e/ou 
atividades que possam causar impactos socioambientais ou desequilíbrios 
ao meio ambiente têm como requisito a realização de um procedimento 
administrativo de licenciamento ambiental previsto na Lei n.º 6.938/81, que 
instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA). Esse instrumento 
visa balancear os princípios de livre concorrência, tipificados constitucio-
nalmente no art. 170, IV, e de proteção ao meio ambiente, presentes nos 
arts. 5.º, LXXIII, e 225, caput, da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido,  
o que se deve tencionar é uma perspectiva de simetria entre os atores 
envolvidos no licenciamento e as figuras afetadas pelos empreendimentos. 

As PCHs possuem baixo impacto ambiental relativo, tema a ser explo-
rado no decorrer deste trabalho, especialmente quando comparadas aos 
grandes empreendimentos hidrelétricos. Isso porque isoladamente não há 
potencial de transformação dos ecossistemas locais de forma tão ampla 
quanto as grandes hidrelétricas. No entanto, quando instaladas em sequên-
cia numa mesma bacia hidrográfica, elas são capazes de gerar graves da-
nos à localidade. Esses impactos tornam-se ainda mais significativos para 
moradores locais ao se considerar que grande parte dessas construções se 
localiza em regiões afastadas dos grandes centros metropolitanos. Assim, 
por vezes, suas lutas não são foco da manifestação pública, fato que au-
menta a vulnerabilidade. 

Nesse contexto, as reflexões sobre a aplicabilidade jurídica da Avalia-
ção Ambiental Estratégica (AAE) como instrumento de diagnóstico mais 
amplo dos impactos ambientais causados pelas PCHs representam impor-
tante ponto da problemática em tela. 

Outro ponto que evidencia a necessidade da promoção de uma análi-
se crítica acerca do licenciamento das PCHs relaciona-se aos estudos que 
têm sido realizados, os quais destacam o licenciamento como um processo 
que vem sendo capturado pelos interesses políticos e econômicos em de-
trimento da garantia de acesso ao meio ambiente equilibrado.2 Ainda, nes-
se sentido, cabe ressaltar que, por vezes, a simplificação do licenciamento 
ambiental das PCHs é realizada de forma desassociada a uma avaliação 
mais crítica dos impactos ocasionados por esses empreendimentos.

Essa captura é somada à falta de capacidade institucional dos órgãos 
ambientais na condução do procedimento quanto da análise dos estudos 
de avaliação ambiental apresentados, bem como para a promoção da  

2  LIMA, Luiz Henrique; MAGRINI, Alessandra. The Brazilian Audit Tribunal’s Role 
in Improving the Federal Environmental Licensing Process. Environmental Impact 
Assessment Review, v. 30, n. 2, p. 108-115, 2010.
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fiscalização dos empreendimentos e licenciamentos. Esse contexto é agra-
vado em face da propositura recente de projetos de lei (PLs), os quais 
propõem simplificação e flexibilização da aplicação do instrumento em um 
contexto nacional, conforme abordado por Philip Fearnside,3 Aline Borges 
do Carmo e Alessandro Soares da Silva.4 

Com base na problemática apresentada, este trabalho, organizado em 
cinco sessões, tem como intuito promover uma análise crítica do licencia-
mento ambiental de PCHs. A pesquisa tem como recorte estudos de casos 
de PCHs presentes nas bacias hidrográficas da região do Centro-Oeste. As 
análises se concentraram nos procedimentos de licenciamento em níveis 
federal e estadual. 

2. objetIVos 

O objetivo central da pesquisa é promover uma análise crítica sobre a re-
gulação do licenciamento ambiental de Pequenas Centrais Hidrelétricas 
(PCHs) e tem como recorte, como dito supra, a região Centro-Oeste do 
país, e busca, em âmbitos estadual e federal, compreender a atual regu-
lação das PCHs, que abarca suas dimensões técnicas, jurídicas e políticas. 
Assim, a indagação principal da pesquisa é: A regulamentação e a imple-
mentação do licenciamento ambiental de PCHs no Centro-Oeste brasileiro 
têm possibilitado assegurar a proteção socioambiental do meio ambiente 
e das populações diretamente afetados por esses empreendimentos?

Para a resposta à indagação principal sobre os objetivos específicos 
faz-se necessário: 

a. analisar e comparar os normativos que orientam a imple-
mentação do licenciamento ambiental das PCHs, tanto 
em nível federal como estadual;

b. analisar os procedimentos de licenciamento ambiental 
de PCHs na região Centro-Oeste do país em níveis fe-
deral e estadual, de modo que, observado cada caso, se 
possa compreender melhor os diversos aspectos do li-
cenciamento ambiental das PCHs;

3  FEARNSIDE, Philip M. Brazilian Politics Threaten Environmental Policies. Science, 
v. 353, ago. 2016.

4  CARMO, Aline Borges do; SILVA, Alessandro Soares da. Licenciamento ambiental 
federal no Brasil: Perspectiva histórica, poder e tomada de decisão em um campo 
em tensão. Confins, 19/2013. Disponível em: <https://journals.openedition.org/con-
fins/8555?lang=pt>. Acesso em: 27 maio 2017. 

https://journals.openedition.org/confins/8555?lang=pt
https://journals.openedition.org/confins/8555?lang=pt
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c. analisar e discutir as principais características do licencia-
mento ambiental das PCHs no Centro-Oeste brasileiro, de 
modo a identificar padrões e discrepâncias nos diferen-
tes níveis da competência licenciatória e subsidiar, assim, 
a promoção de uma análise crítica sobre a implementa-
ção do instrumento em função, também, dos interesses 
externos ao processo de licenciamento, como as nuances 
políticas;

d. discutir o papel da Avaliação Ambiental Estratégica 
(AAE) no licenciamento ambiental de PCHs e sua aplica-
bilidade no cenário nacional. 

3. metodologIa

Desenvolveu-se a pesquisa em seis etapas, de modo a atingir os objetivos 
propostos. Num primeiro momento foi realizada uma revisão da literatura 
dos principais autores que versam sobre o procedimento de licenciamento 
ambiental e, em especial, o licenciamento de PCHs, entre eles: Daniel Car-
neiro,5 Édis Milaré6 e Paulo Affonso Leme Machado.7 As leituras de artigos 
e livros forneceram, assim, um caminho para a compreensão do objeto em 
estudo.

Em seguida, para maior aprofundamento na análise da situação con-
juntural do licenciamento de PCHs no Brasil, foram estabelecidos recortes 
para maior foco na análise de casos específicos. A região Centro-Oeste foi 
eleita para o estudo de casos por se tratar de uma zona de concentração 
de PCHs no território brasileiro e também de fronteira para a implementa-
ção de novos empreendimentos dessa natureza. Foram eleitos ainda, como 
recorte de estudos, os procedimentos de licenciamento de competências 
federal e estadual. Importante ressaltar que os procedimentos municipais 
foram excluídos, tendo em vista que essas competências ainda não foram 
regulamentadas para todos os estados da região Centro-Oeste. 

Realizou-se, em seguida, uma análise dos procedimentos de licencia-
mento ambiental das PCHs na região eleita por meio de busca em sites 

5  CARNEIRO, Daniel. PCHs: Pequenas Centrais Hidrelétricas: Aspectos jurídicos, 
técnicos e comerciais. Rio de Janeiro: Synergia, 2017.

6  MILARÉ, Édis. Direito do ambiente: A gestão ambiental em foco: doutrina, juris-
prudência, glossário. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011.

7  MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 18. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2009.
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dos órgãos ambientais federais e estaduais de regulação.8 O levantamento 
resultou em 15 procedimentos, tanto de nível federal, quanto de nível es-
tadual, os quais foram analisados por meio da compilação das principais 
informações identificadas em uma tabela. Diante da incipiente disponibili-
dade de informações e dados9 sobre os procedimentos de licenciamento 
deu-se início à quarta etapa da pesquisa, em que se realizou um levanta-
mento dos processos envolvidos em irregularidades no licenciamento de 
PCHs. A pesquisa foi realizada ainda a partir do site JusBrasil, dos sites dos 
tribunais de justiça do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás, além do 
STF e do STJ, por meio de introdução de palavras-chave, o que resultou em 
algumas decisões, as quais foram analisadas quanto à pertinência em rela-
ção ao tema em estudo até restarem trinta e oito. Os dados resultantes das 
buscas foram sistematizados em uma tabela, que permitiu a identificação 
de vícios, problemas normativos e de fiscalização que envolvem os licen-
ciamentos, sendo um importante mecanismo de observação do contexto 
atual da região estudada.

Realizou-se, por fim, uma análise crítica do licenciamento ambiental 
das PCHs, em que foram discutidos os padrões e discrepâncias identifica-
dos a partir das pesquisas empíricas.

4. Implementação de pcHs no brasIl

Desde o século XIX são usadas pequenas usinas hidrelétricas para a gera-
ção de energia elétrica no país. De acordo com Daniel Carneiro,10 a primeira 
PCH construída no país, ainda que arcaica, data de 1883 e está localizada 
no município de Diamantina, em Minas Gerais. Todavia, o enquadramento 
para definição de PCHs só foi apresentado pela primeira vez na legislação 
do setor elétrico brasileiro em 1982, por meio da Portaria Dnaee n.º 109.  
De início, tais usinas tinham o intuito de atender à “necessidade de forneci-
mento de energia para serviços públicos de iluminação e para atividades eco-
nômicas como mineração, beneficiamento de produtos agrícolas, fábricas  

8  Foram realizadas, em nível nacional, consultas no site da Aneel. No âmbito re-
gional Centro-Oeste, as pesquisas ocorreram nos órgãos da Secima (Goiás), Sema 
(Mato Grosso) e Imasul (Mato Grosso do Sul).

9  As pesquisas realizadas em órgãos de secretarias estaduais tiveram pouca dis-
ponibilidade de conteúdos nos sites. Tais informações foram apuradas por meio de 
ligações telefônicas. Entretanto, em nenhum dos contatos foi possível ter acesso aos 
dados do licenciamento.

10 CARNEIRO, Daniel. PCHs: Pequenas Centrais Hidrelétricas: Aspectos jurídicos, 
técnicos e comerciais. Rio de Janeiro: Synergia, 2017.
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de tecidos e serrarias”.11 Desse modo, como salienta Daniel Carneiro,12 o de-
senvolvimento e empreendimento estavam ao encargo de industriais ou ao 
poder público municipal. Pode-se afirmar que as PCHs foram as precurso-
ras da matriz hidroenergética brasileira. A alta demanda desses sistemas 
isolados, nas condições apresentadas, permaneceu forte até a década de 
1940, quando se iniciou um novo ciclo importante para o setor econômico 
e, consequentemente, elétrico brasileiro, principal motivo para o estabele-
cimento de uma série de companhias de eletricidade. Ou seja, o cenário no 
qual existiam centenas de PCHs não permaneceu por muito tempo, haja 
vista a criação de diversas empresas estaduais de energia elétrica, que mar-
cou o início do investimento em grandes obras de geração, o que desaque-
ceu os pequenos projetos.13 

Nesse sentido, relevante ressaltar que, de meados da década de 1940 
até 1980, o Brasil passou por um acelerado processo de industrialização, 
incentivado, inicialmente, por Getúlio Vargas e, posteriormente, pelos pre-
sidentes seguintes. Dessa forma, para suprir a demanda desses investi-
mentos, era fundamental a criação de infraestrutura básica para auxiliar o 
crescimento da indústria.14 Surgiam, assim, as grandes usinas hidrelétricas, 
protagonistas no setor de geração de energia elétrica até os dias atuais. A 
partir da década de 1980, no entanto, iniciou-se um longo processo de ten-
tativa de incentivar a criação de Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) 
porque, nesse período, o Brasil entrou numa profunda crise econômica, 
“devido ao aumento da taxa de juros e à diminuição da liquidez internacio-
nal”,15 o que afetou os investimentos na economia geral e, principalmente, 
os direcionados ao setor elétrico. Nesse cenário faziam-se essenciais, por-
tanto, investimentos ainda que pequenos, mas em grande número, o que 
se poderia conseguir com o incentivo da volta das PCHs para a aceleração 
da economia. 

Nessa toada, de acordo com Daniel Carneiro,16 o governo federal, por meio 
do Ministério de Minas e Energia (MME), “promoveu estudos, cursos, subsídios 
técnicos e legais ao desenvolvimento do assunto”. Foi nesse momento que foi 

11  Cf. Centro da Memória da Eletricidade no Brasil, 1988, p. 33. Disponível em: 
<http://portal.memoriadaeletricidade.com.br/institucional/retrospectiva/>.Acesso 
em: 20 out. 2017.

12  CARNEIRO, Daniel, op. cit., p. 6.

13  Ibid. 

14  BORTOLETO, Elaine Mundin. A implantação de grandes hidrelétricas: Desenvol-
vimento, discurso e impactos. Revista Geografares. Vitória, n. 2, 2001.

15  CYRIANO, Juliana Jonas. O papel do estado na coordenação de estruturas hí-
bridas: Estudo do setor de geração hidrelétrica brasileiro. Dissertação do Programa 
de Pós-graduação em Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento do Instituto 
de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Orientador: 
Ronaldo Fiani, 2014, p. 72.

16  CARNEIRO, Daniel, op. cit., p. 6.

http://portal.memoriadaeletricidade.com.br/institucional/retrospectiva/
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criado o primeiro Programa Nacional de PCH (PNPCH), que serviu como base 
para a edição do também primeiro Manual de Pequenas Centrais Hidrelétri-
cas, por meio do consórcio formado pelo Ministério de Minas e Energia (MME), 
Eletrobras e o Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica (Dnaee). 
Entretanto, esse desenvolvimento não ocorreu conforme o esperado, tan-
to pela preferência das companhias de geração de energia pelas usinas de 
grande porte, como pela crise econômica que assolou o país no período de 
1984 a 1995. Assim, o aumento da exploração do potencial de PCHs no Brasil 
só ocorreu a partir de 1997, quando extinto o monopólio do Estado no setor 
elétrico e centenas de empresas empenharam recursos na elaboração de 
estudos e projetos de geração de energia renovável. 

Desde então, o Brasil (assim como outros países) implantou políti-
cas públicas de apoio às fontes alternativas, entre as quais o Programa 
de Incentivo às Fontes Alternativas (Proinfa), Produtor Independente de 
Energia Elétrica (PIE)17 e Produtor Independente Autônomo (PIA),18 além 
de outros, como o desconto mínimo de 50% nos encargos de uso dos sis-
temas de transmissão e distribuição (Lei n.º 10.438/2002; Resolução Aneel 
n.º 281, de 10 de outubro de 1999; e Resolução Aneel n.º 219, de 23 de abril 
de 2003); isenção relativa à compensação financeira pela utilização de re-
cursos hídricos (Lei n.º 7.990/89 e Lei n.º 9.427/96); isenção de aplicação, 
anualmente de, no mínimo, um por cento da receita operacional líquida em 
pesquisa e desenvolvimento do setor elétrico – P&D (Lei n.º 9.991/2000). 
Com o PIE e o PIA, o número de PCHs teve notável impulso porque tornou 
possível a entrada de novos investidores para a realização de contratos de 
compra e venda de energia, o que diversificou os produtores de energia 
elétrica. Entretanto, o Proinfa, iniciado em 2002 com a aprovação da Lei 
n.º 10.438/2002, pode ser considerado o grande marco para fomento de 
fontes renováveis no setor elétrico. Ele tem como objetivo promover o au-
mento na contratação de energia elétrica produzida por empreendimentos 
de produtores independentes autônomos, concebidos com base em PCH, 
e fontes eólica e biomassa, por meio da fixação de metas para a participa-
ção dessas fontes no Sistema Interligado Nacional (SIN) e mediante outros 
procedimentos estabelecidos pelas Leis n.os 10.438/2002, 10.762/2003 e 
pelo Decreto n.º 4.541/2002.

17  O PEI, criado pela Lei n.º 9.074/95, é definido como “a pessoa jurídica ou em-
presas reunidas em consórcio que recebam concessão ou autorização do poder con-
cedente, para produzir energia elétrica destinada ao comércio de toda ou parte da 
energia produzida, por sua conta e risco” (art. 11).

18  O PIA, criado pela Lei n.º 10.438/2002, é definido como a sociedade que, “não 
sendo ela própria concessionária de qualquer espécie, não é controlada ou coligada 
de concessionária de serviço público ou de uso do bem público de geração, trans-
missão ou distribuição de energia elétrica, nem de seus controladores ou de outra 
sociedade controlada ou coligada com o controlador comum” (art. 3.º, § 1.º).



Anuário de publicAções dA grAduAção 2017398

Atualmente, ainda que as grandes centrais hidrelétricas estejam em 
maior número e sejam as maiores geradoras de energia elétrica,19 elas já 
demonstram que são suscetíveis a crises de abastecimento em períodos 
prolongados de estiagem.20 Assim, de acordo com Marlon Roger Perius e 
Juliano Bonfim Carregaro,21 as PCHs continuam como uma das alternativas 
mais sustentáveis para obtenção de energia elétrica, bem como para di-
minuir a dependência em relação às grandes hidrelétricas. Por isso, planos 
como o Proinfa ainda têm grande papel incentivador para a proliferação 
territorial. 

Em relatórios de 2014 da Aneel é possível observar o crescimento das 
PCHs na geração de energia elétrica. De acordo com os dados apresenta-
dos, referentes ao ano de 2014, as PCHs em operação no território brasi-
leiro superaram os 5.000 megawatts de capacidade (Quadro 1) e, consi-
derando as centrais sem financiamento, paralisadas e as disponíveis para 
apresentação de projetos, esse valor chegou a quase 10.000 megawatts.

Quadro 1 – PCHs no setor elétrico brasileiro (2014)

PCHs Capacidade (MW) %
Em operação 5.247 37,5
Aprovadas pela Aneel sem 
financiamento

427 3,1

Paralisadas na Aneel 1.460 10,4
Disponível para apresentação 
de projetos

1.880 13,4

Total 9.014 64,4

Fonte: Dados extraídos do site da Aneel e compilados pelos autores.  
Consulta realizada em outubro de 2017.

Em sintonia com o projeto de expansão das PCHs pelo Brasil, a região 
Centro-Oeste, área até então pouco explorada, foi vista como alternativa 
para o surgimento de novas pequenas centrais. Devido ao grande número 

19  Conforme dados do Ministério de Minas e Energia, referentes a dezembro de 
2016, a capacidade total de produção de energia elétrica por meio de hidrelétricas 
era 96 megawatts e, desse número, 91 megawatts foram produzidos por grandes 
usinas hidrelétricas. 

20  Um dos maiores exemplos foi a crise de energia, conhecida como “apagão”, que 
ocorreu em 2001 e que afetou o fornecimento e a distribuição de energia elétrica do 
país inteiro. Nessa ocasião, as regiões Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste sofreram 
racionamento de energia de junho de 2001 a fevereiro de 2002. Mais informações 
disponíveis em: <http://cbn.globoradio.globo.com/institucional/historia/aniversario/
cbn-25-anos/boletins/2016/10/05/2001-CRISE-DO-APAGAO-LEVA-GOVERNO-DE-
-FHC-A-RACIONAR-ENERGIA.htm >. Acesso em: 1 jun. 2017.

21  PERIUS, Marlon Roger; CARREGARO, Juliano Bonfim. Pequenas Centrais Hi-
drelétricas como forma de redução de impactos ambientais e crises energéticas. 
Ensaios e Ciência: C. Biológicas, Agrárias e da Saúde, v. 16, n. 2, 2012.

http://cbn.globoradio.globo.com/institucional/historia/aniversario/cbn-25-anos/boletins/2016/10/05/2001-CRISE-DO-APAGAO-LEVA-GOVERNO-DE-FHC-A-RACIONAR-ENERGIA.htm 
http://cbn.globoradio.globo.com/institucional/historia/aniversario/cbn-25-anos/boletins/2016/10/05/2001-CRISE-DO-APAGAO-LEVA-GOVERNO-DE-FHC-A-RACIONAR-ENERGIA.htm 
http://cbn.globoradio.globo.com/institucional/historia/aniversario/cbn-25-anos/boletins/2016/10/05/2001-CRISE-DO-APAGAO-LEVA-GOVERNO-DE-FHC-A-RACIONAR-ENERGIA.htm 
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de bacias hidrográficas, a região atraiu os investimentos em projetos ela-
borados e, em 2013, passou a concentrar um total de 27% dos projetos bá-
sicos em território nacional, com capacidade de mais de 2.000 megawatts 
(Quadro 2). Além disso, também em 2013, ainda segundo dados da Aneel, 
o Centro-Oeste concentrava 51% dos projetos básicos de PCH em poten-
cial de capacidade (Quadro 3).

Quadro 2 – Projetos básicos de PCH elaborados (Centro-Oeste) (2013)

Estado N.º de PCHs Porcen-
tagem no 
Brasil (%)

Capacidade 
em MW

Porcen-
tagem no 
Brasil (%)

Goiás 69 10 937 12
Mato Grosso 59 9 932 12
Mato Grosso 
do Sul

22 3 218 3

Fonte: Dados extraídos do site da Aneel e compilados pelos autores.  
Consulta realizada em outubro de 2017.

Quadro 3 – Projetos básicos de PCH em elaboração (Centro-Oeste) (2013)

Estado N.º de PCHs Porcen-
tagem no 
Brasil (%)

Capacidade 
em MW

Porcen-
tagem no 
Brasil (%)

Goiás 26 18 412 28
Mato Grosso 21 15 248 17
Mato Grosso 
do Sul

5 4 91 6

Fonte: Dados extraídos do site da Aneel e compilados pelos autores.  
Consulta realizada em outubro de 2017.

Todavia, em levantamento de licenciamento ambiental de PCHs fei-
to pela Aneel em 2013, dados apontam que, aproximadamente, 94% dos 
projetos básicos elaborados no Brasil ainda estavam sem licenciamento 
naquele ano (Quadro 4). 
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Quadro 4 – Projetos básicos elaborados de PCH sem licenciamento am-
biental (2013)

Estado N.º de PCHs Porcen-
tagem no 
Brasil (%)

Capacidade 
em MW

Porcen-
tagem no 
Brasil (%)

Goiás 55 9 848 12
Mato Grosso 20 3 190 3
Mato Grosso 
do Sul 

66 10 876 12

Brasil 645 (94% do 
total)

100 7.239 100

Fonte: Dados extraídos do site da Aneel e compilados pelos autores.  
Consulta realizada em outubro de 2017.

4.1. regulamentação da atIVIdade das pequenas centraIs 
HIdrelétrIcas

4.1.1. Instrumento do licenciamento ambiental

O licenciamento ambiental é regulamentado como um dos instrumentos 
previstos na Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), conforme dis-
posto no art. 9.º, IV, da Lei n.º 6.938/81. A PNMA foi editada com funda-
mento no art. 8.º, XVII, alíneas c, h e i, da Constituição Federal de 1967/69. 

Assim, com a promulgação da Constituição de 1988, com fundamento 
no art. 84, IV e VI, foi editado o Decreto n.º 99.274/90, que regulamenta as 
disposições da Lei n.º 6.938/81 de acordo os mandamentos da CRFB/88.

Por meio da Resolução n.º 01/86, o Conselho Nacional do Meio Am-
biente (Conama) estabeleceu definições, responsabilidades, critérios bási-
cos e diretrizes gerais para uso e implementação da Avaliação de Impacto 
Ambiental (AIA) como um dos instrumentos da PNMA previstos no art. 9.º, 
III, da Lei n.º 6.938/81.22 Dessa forma, o licenciamento ambiental foi consa-
grado como procedimento administrativo a ser adotado por técnicos dos 
órgãos ambientais na análise de projetos.23

22  Lei n.º 6.938/8, art. 9.º São instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente:
[...] III - a avaliação de impactos ambientais;
IV - o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras; 
[...].

23  Cf. CARMO, Aline Borges do; SILVA, Alessandro Soares da. Licenciamento am-
biental federal no Brasil: Perspectiva histórica, poder e tomada de decisão em um 
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A legislação brasileira prevê a realização de licenciamento ambiental 
para todos os empreendimentos com atividades potencialmente degrada-
doras do meio ambiente, conforme estabelecido no art. 1.º, I, da Resolução 
Conama n.º 237/97 e reiterado, posteriormente, na Lei Complementar n.º 
140/2011. Nesse sentido, importante apontar que foi a proteção jurídica do 
meio ambiente exposta nos arts. 5.º, LXXII, e 225 da CRFB/88 que ocasio-
nou a necessidade de impor maior controle das atividades econômicas 
que potencialmente causem degradação ambiental. Ou seja, o licencia-
mento ambiental constitui uma das formas de o Estado cumprir com a 
“exigência legal e, ao mesmo tempo, compromisso constitucional de zelar 
pela proteção dos recursos naturais”.24

Em muitas situações, o direito ao meio ambiente equilibrado colide 
com o direito à livre concorrência, garantido no art. 170, IV, da CRFB/88. 
Desse modo, fica evidente a tensão existente entre a exploração de ativi-
dade econômica de forma livre e a proteção ao meio ambiente, ainda que 
o texto constitucional, por meio do art. 170, tenha previsto harmonia entre 
esses dois princípios basilares do Estado democrático de direito. Assim, o 
licenciamento emerge como importante instrumento para balancear rele-
vantes interesses.

Importante salientar, contudo, que o licenciamento ambiental não 
intenta mitigar o exercício da livre atividade econômica, mas garantir o 
equilíbrio ambiental para a geração atual e para as futuras gerações.25 De 
acordo com Volotão,26 uma das faces do desenvolvimento econômico sus-
tentável seria, justamente, o estabelecimento de uma proteção ambien-
tal eficiente e promotora de crescimento econômico. Assim, para que não 
haja mitigação do direito de livre exercício da atividade econômica, é ne-
cessário que o licenciamento tenha regulação apropriada, com normas cla-
ras e competência licenciatória bem definida, o que garantirá, desse modo, 
celeridade ao procedimento de licenciamento e segurança jurídica aos 
empreendedores, que não correrão, por exemplo, riscos de enfrentarem 
processos administrativos e/ou judiciais sobre aspectos do licenciamento. 

campo em tensão. Confins, 19/2013. Disponível em: <https://journals.openedition.
org/confins/8555?lang=pt>. Acesso em: 27 maio 2017; e VIANA, Maurício Boratto. 
Licenciamento ambiental x desenvolvimento: O caminho possível. In: THEODORO, 
Suzi Huff (Org.). Os 30 anos da Política Nacional do Meio Ambiente: Conquistas e 
perspectivas. Rio de Janeiro: Garamond, 2011.

24  VOLOTÃO, R. A. Direito regulatório, governança e licenciamento ambiental: So-
luções para o aperfeiçoamento do licenciamento ambiental brasileiro. Curitiba: Juruá, 
2016, p. 48.

25  Quem também perfilha o mesmo ponto de vista é Eros Roberto Grau. Cf. GRAU, 
Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. São Paulo: Malheiros, 
2000, p. 265.

26  VOLOTÃO, R. A., op. cit., p. 48. 

https://journals.openedition.org/confins/8555?lang=pt
https://journals.openedition.org/confins/8555?lang=pt
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Faz-se necessário, ainda nesse sentido, que o procedimento venha a 
regular fiscalização antes e depois da obtenção das licenças, pois assim 
tem-se a garantia de que as medidas compensatórias ou mitigadoras esta-
belecidas sejam, de fato, respeitadas e adequadas ao caso concreto. 

Desse modo, para além das questões apresentadas, configura-se pri-
mordial que a população afetada, direta ou indiretamente pela atividade 
e/ou empreendimento em licenciamento, participe do procedimento licen-
ciatório em todas as etapas, seja por meio da realização de audiências 
públicas, seja pela representação de organizações da sociedade civil. 

4.1.2. Estudos de avaliação ambiental

A necessidade prévia de elaboração de Estudo de Impacto Ambiental (EIA) 
e Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), conforme previsto na Resolução 
Conama n.º 237/97, fundamenta o intuito do licenciamento ambiental de 
mitigar, reparar e/ou compensar os efeitos negativos e potencializar os 
efeitos positivos dos empreendimentos. 

A formulação de tais estudos tem como base os princípios da ampla 
informação e participação da sociedade como meio de viabilizar a pre-
venção para defesa do ser humano e do meio ambiente, assim como para 
controlar o procedimento de licenciamento ambiental.27 Nesse cenário, o 
EIA se configura num estudo mais técnico, ao passo que o RIMA se mostra 
mais simples, com procedimento mais ativo voltado para a participação da 
população.

Embora tais estudos possam suprir a necessidade de se avaliar os 
impactos ambientais causados por certos empreendimentos, a qualida-
de deles tem sido questionada, bem como a capacidade institucional dos 
órgãos ambientais de promover uma análise das informações reunidas.28 
Os altos custos dos estudos, além da baixa celeridade e da incerteza de 
que cumpririam com as exigências dos órgãos ambientais, causam elevado 
grau de insegurança jurídica e afastam, principalmente, empreendimentos 
classificados como de pequeno porte, os quais se configuram num número 
significativo de empreendedores. São eles os que mais sofrem com esse 
cenário.29 Para além disso, observa-se também baixa capacidade institu-
cional dos órgãos licenciadores para a condução dos procedimentos de 

27  Cf. MACHADO, Paulo Affonso Leme, Direito ambiental brasileiro. 18. ed. São 
Paulo: Malheiros, 2009.

28  LIMA, Luiz Henrique; MAGRINI, Alessandra. The Brazilian Audit Tribunal’s Role 
in Improving the Federal Environmental Licensing Process. Environmental Impact 
Assessment Review, v. 30, n. 2, p. 108-115, 2010.

29  VOLOTÃO, R. A. Direito regulatório, governança e licenciamento ambiental: 
Soluções para o aperfeiçoamento do licenciamento ambiental brasileiro. Curitiba: 
Juruá, 2016, p. 48.
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licenciamento ambiental, que resultam em deficiências nas avaliações, es-
pecialmente, sobre os impactos cumulativos gerados por outros empreen-
dimentos localizados em um mesmo ecossistema.30

4.1.3. Etapas do licenciamento

Outro ponto relevante se refere ao licenciamento ambiental previsto como 
processo administrativo trifásico,31 em que a conclusão das fases subse-
quentes fica condicionada ao cumprimento das exigências e requisitos 
estabelecidos, como a apresentação dos estudos de avaliação ambiental. 
São, por conseguinte, etapas preclusivas. No entanto, algumas vezes, tais 
fases podem ser flexibilizadas e realizadas de forma conjunta,32 como no 
caso de empreendimentos menores e de menor impacto. 

A Resolução Conama n.º 237/97 estabeleceu três tipos de licença am-
biental, quais sejam: (i) Licença Prévia (LP), que atesta a viabilidade do 
empreendimento; (ii) Licença de Instalação (LI), que verifica se a atividade 
pode ser instalada no local analisado; e (iii) Licença de Operação (LO), que 
analisa se o empreendimento pode, de fato, começar a operar.

No caso das PCHs é possível que haja regulamentações estadual e/ou 
municipal que admitam tais simplificações e possibilitem, assim, a obten-
ção concomitante de duas licenças, das três necessárias para a operação 
do empreendimento. Dessa forma, como exemplo, salienta-se que o esta-
do do Rio de Janeiro, por meio do Decreto Estadual n.º 44.820/2014, em 
seus arts. 9.º,33 caput, 11,34 caput, e 12,35 caput, e o estado de Minas Gerais, 

30  LIMA, Luiz Henrique; MAGRINI, Alessandra. The Brazilian Audit Tribunal’s Role 
in Improving the Federal Environmental Licensing Process. Environmental Impact 
Assessment Review, v. 30, n. 2, p. 108-115, 2010.

31   Esse ponto é justamente uma das principais diferenças da licença ambiental em 
relação às licenças administrativas comuns. 

32   Isso porque o art. 3.º da Resolução Conama n.º 237/97 prevê que cabe ao órgão 
licenciador definir os estudos necessários ao procedimento de licenciamento.

33   Decreto Estadual n.º 44.820/2014, art. 9.º A Licença Prévia e de Instalação (LPI) 
é concedida antes de iniciar-se a implantação do empreendimento ou atividade e o 
órgão ambiental, em uma única fase, atesta a viabilidade ambiental e autoriza a im-
plantação de empreendimentos ou atividades, nos casos em que a análise de viabi-
lidade ambiental não depender da elaboração de EIA/RIMA ou RAS, estabelecendo 
as condições e medidas de controle ambiental.

34  Decreto Estadual n.º 44.820/2014, art. 11. A Licença de Instalação e de Ope-
ração (LIO) é concedida antes de iniciar-se a implantação do empreendimento ou 
atividade cuja operação seja classificada como de baixo impacto ambiental, com 
base nos critérios definidos no art. 23 deste Decreto, estabelecendo as condições 
e medidas de controle ambiental que devem ser observadas na sua implantação e 
funcionamento.  

35   Ibid. 



Anuário de publicAções dA grAduAção 2017404

por meio da Lei Estadual n.º 21.972/2016, em seu art. 19,36 preveem a possi-
bilidade de obtenção de licenças concomitantes. Assim, é possível a emis-
são simultânea de: (i) LP e LI, com LO sendo expedida posteriormente; (ii) 
LI e LO, sendo LP expedida previamente; ou (iii) LP, LI e LO. Ressalta-se, 
porém, que a nomenclatura difere, mas a essência é a mesma, ou seja, a 
possibilidade de obtenção de mais de uma licença ao mesmo tempo. 

Relevante esclarecer, todavia, que o licenciamento ambiental deve 
abranger a obra como um todo e não pode ser separado em etapas, pois, 
o fracionamento tiraria a própria natureza do licenciamento. A avaliação, 
que deve ser feita antes do licenciamento, tem de ser a mais ampla possí-
vel e deve abranger área direta ou indiretamente afetada pelos impactos. 
Fragmentar o licenciamento seria o mesmo que subtrair a própria força. 
Licenciar por partes pode representar uma metodologia ineficiente, impre-
cisa e desfiguradora da realidade.37

4.1.4. Natureza jurídica da licença

Com relação à natureza jurídica e às características da licença ambiental, 
relevante apontar que, apesar de divergências doutrinárias na questão li-
cença ou autorização, o entendimento majoritário adotado pelo Superior 
Tribunal de Justiça (STJ),38 é o de que a licença ambiental se configura 
numa licença sui generis, já que possui características de autorização. Uma 
vez que a licença ambiental possui prazos determinados (característica 
intrínseca às autorizações), a renovação, quando decorrido o tempo esta-
belecido em lei, é ato necessário, ou seja, autorizações não são definitivas. 
Além disso, os órgãos ambientais, ao imporem condicionantes entre cada 
uma das licenças, atuam com certa discricionariedade técnica, o que causa 

36  Lei Estadual n.º 21.972/2016, art. 19. No Licenciamento Ambiental Concomitante 
serão analisadas as mesmas etapas definidas no Licenciamento Ambiental Trifásico, 
observados os procedimentos definidos pelo órgão ambiental competente, sendo as 
licenças expedidas concomitantemente, de acordo com a localização, a natureza, as 
características e a fase da atividade ou empreendimento, segundo as seguintes alter-
nativas:
I - LP e LI, sendo a LO expedida posteriormente;
II - LI e LO, sendo a LP expedida previamente;
III - LP, LI e LO.

37  Cf. MACHADO, Paulo Affonso Leme, Direito ambiental brasileiro. 18. ed. São 
Paulo: Malheiros, 2009.

38  Infere-se o citado entendimento a partir de decisões como: Recurso em Man-
dado de Segurança 29.976-PA; Recurso em Mandado de Segurança 25.488-MT; e no 
Agravo Regimental na Suspensão de Liminar 96-AM. Para maiores esclarecimentos, 
porém, sobre a presente divergência, cf. MENDLEWICZ, Michelle. A evolução da ju-
risprudência do Superior Tribunal de Justiça em matéria de direito ambiental: Li-
cenciamento ambiental e responsabilidade civil. Disponível em: <http://www.puc-rio.
br/pibic/relatorio_resumo2011/Relatorios/CSS/DIR/DIR_Michelle_Mendlewicz.pdf>. 
Acesso em: 20 out. 2017.

http://www.puc-rio.br/pibic/relatorio_resumo2011/Relatorios/CSS/DIR/DIR_Michelle_Mendlewicz.pdf
http://www.puc-rio.br/pibic/relatorio_resumo2011/Relatorios/CSS/DIR/DIR_Michelle_Mendlewicz.pdf
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divergências doutrinárias sobre a possibilidade de se praticar atos discri-
cionários em um instrumento que, em tese, não seria permitido. Tais carac-
terísticas tornam as licenças ambientais diferentes das demais, o que gera 
grande debate doutrinário sobre sua natureza. Cabe ressaltar, porém, que 
a licença ambiental (assim como todas as licenças) goza de estabilidade e 
não pode ser revogada com base em juízo de conveniência e oportunidade 
do administrador público.

4.1.5. Competência licenciatória

Quanto à competência para o licenciamento, a Resolução Conama n.º 
237/97 estabeleceu, inicialmente, a competência de cada um dos entes 
federativos. Contudo, em função do vasto período com baixa clareza na 
distinção sobre a competência para o exercício do licenciamento, que tem 
origem na previsão de competência comum entre os entes federados em 
matéria fiscalizatória ambiental, a referida Resolução recebeu força de lei. 

E recebeu força de lei porque o constituinte estabeleceu como sendo 
competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Mu-
nicípios a proteção do meio ambiente e o combate à poluição em todas as 
suas formas (CRFB/88, art. 23), de modo que todos, igualmente, podem 
atuar como órgãos licenciadores.39 Todavia, a competência para legislar 
sobre direito ambiental, de acordo com a Carta Maior de 1988, é da União, 
dos Estados e do Distrito Federal de forma concorrente (CRFB/88, art. 24). 
Assim, cabe aos Estados e ao Distrito Federal legislar sobre o tema se a 
União não o fizer40 ou, ainda, aos Municípios, dependendo das necessida-
des locais. No entanto, vários municípios não possuem os recursos neces-
sários para a aplicação do instrumento do licenciamento ambiental, muitas 
vezes aplicando-o de forma incipiente. 

Essa lacuna foi preenchida, recentemente, com a aprovação da Lei 
Complementar n.º 140/2011, regulamentada pelo Decreto n.º 8.437/2015, 
que regula o exercício das ações administrativas ambientais previstas no 
art. 23 da Constituição Federal de 1988. Contudo, em que pese os avan-
ços que a Lei Complementar n.º 140/201141 trouxe aos empreendimentos 

39  Em âmbito federal, o órgão ambiental competente é o Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) ou o Instituto Chico 
Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e, em âmbitos estadual, distrital 
e municipal, aos órgãos respectivos, todos integrantes do Sistema Nacional do Meio 
Ambiente (Sisnama).

40  Cf. MACHADO, Paulo Affonso Leme, Direito ambiental brasileiro. 18. ed. São 
Paulo: Malheiros, 2009.

41   Cabe mencionar também o Decreto n.º 8.437/2015 publicado recentemente, 
que regulamenta o art. 7.º, caput, XIV, alínea h da Lei Complementar n.º 140/2011, 
especialmente no que se refere às tipologias de empreendimentos e atividades cujo 
licenciamento ambiental será de competência da União.
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passíveis de licenciamento ambiental, ainda persistem disputas judiciais 
e conflitos na definição da autoridade competente para o exercício de tal 
atividade. 

4.1.6. Formas de participação no licenciamento

Sobre o procedimento licenciatório em geral, cumpre salientar a relevância 
das audiências públicas como instrumento de participação da população 
no procedimento de licenciamento ambiental, conforme disposto no art. 
3.º da Resolução Conama n.º 09/87,42 haja vista ser o meio disponível para 
a exposição de dúvidas, críticas e sugestões ao projeto.43 Importante sa-
lientar que, na prática, as comunidades locais têm, muitas vezes, participa-
ção insuficiente ou inexistente nesses processos.44

4.1.7. Licenciamento ambiental das PCHs

Sobre empreendimentos hidrelétricos de pequeno porte, ressalta-se que a 
primeira referência concreta a eles, ainda sem a utilização da nomenclatura 
“Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs)”, foi no Decreto n.º 24.643/34, 
conhecido como Código de Águas, normativo a partir do qual lhes foi 
atribuído tratamentos diferenciado e simplificado. Se o empreendimento 
fosse de geração de até 50 quilowatts, ele deveria apenas notificar o ór-
gão ambiental responsável; caso fosse de geração de 50 quilowatts a 150 
quilowatts, deveria passar por um processo de autorização do órgão am-
biental competente. Tal previsão de regulamentação sobre a exploração 
de energia a partir de fontes hidráulicas desde o Código de Águas denota, 
portanto, que o investimento e a exploração do setor elétrico vêm sendo 
incentivados e modificados há pelo menos oito décadas no contexto bra-
sileiro. 

O Decreto-Lei n.º 41.019/57, que regulamentou os serviços de energia 
elétrica, em seu art. 66, estabeleceu que a execução dos serviços de usi-
nas hidrelétricas com potencial superior a 50 quilowatts e inferior a 150 

42  Resolução Conama n.º 09/87, art. 3.º A licença ambiental para empreendimen-
tos e atividades consideradas efetiva ou potencialmente causadoras de significativa 
degradação do meio dependerá de prévio estudo de impacto ambiental e respectivo 
Relatório de Impacto sobre o Meio Ambiente (EIA/RIMA), ao qual dar-se-á publici-
dade, garantida a realização de audiências públicas, quando couber, de acordo com 
a regulamentação. 

43  Resolução Conama n.º 09/87, art. 1.º A Audiência Pública referida na Resolução 
Conama n.º 1/86 tem por finalidade expor aos interessados o conteúdo do produto 
em análise e do seu referido RIMA, dirimindo dúvidas e recolhendo dos presentes as 
críticas e sugestões a respeito.

44  Cf. LIMA, Luiz Henrique; MAGRINI, Alessandra. The Brazilian Audit Tribunal’s 
Role in Improving the Federal Environmental Licensing Process. Environmental Im-
pact Assessment Review, v. 30, n. 2, p. 108-115, 2010.
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quilowatts é de uso exclusivo do permissionário – aquele que possui a au-
torização para explorar os recursos hídricos. De acordo com Isabelle Apa-
recida Damasceno,45 a grande importância desse artigo, porém, somente 
foi observada mais tarde, pois foi com base nele que passou-se à aplicação 
do conceito de PCH como sendo o de empreendimentos com capacidade 
de geração de energia superior a 50 quilowatts e inferior a 150 quilowatts. 

Como explicitado, todavia, o conceito de PCH só foi estabelecido em 
1982, por meio da Portaria DNAEE n.º 109. Essa definição, contudo, assim 
como outras características desse tipo de empreendimento, sofreu inúme-
ras alterações com o decorrer do tempo. Além disso, a partir da década de 
1980, surgiram as primeiras normas que versavam especificamente sobre 
as PCHs. Antes dessa época, esses empreendimentos não eram definidos 
de forma nominal. 

Os principais normativos que regulamentam as PCHs, porém, só sur-
giram com os passar dos anos. Destaca-se que a Resolução Conama n.º 
279/2001 possibilitou que os estudos de impacto ambiental para os em-
preendimentos de menor porte poderiam ser substituídos pelo Relatório 
Ambiental Simplificado (RAS). Essa Resolução foi elaborada em razão da 
crise energética enfrentada pelo país em 2001,46 com o intuito de flexibili-
zar o processo de emissão de licenças desses empreendimentos, simplifi-
car os estudos de avaliação de impactos ambientais e fomentar a produ-
ção energética.

Assim, foi instaurada uma câmara de gestão da crise de energia elétri-
ca, por meio da Medida Provisória n.º 2.152/2001, a qual seria responsável 
por estabelecer diretrizes para programas de enfrentamento da crise de 
energia elétrica. Tal câmara, então, entendeu que havia a necessidade de 
flexibilização do procedimento licenciatório de empreendimentos de gera-
ção de energia hidrelétrica. Ainda em 2001 foi editada a Resolução Cona-
ma n.º 279/2001. Observa-se que a avaliação de impactos ambientais pode 
se dar por meio diverso do EIA/RIMA, pois, conforme previsto no art. 3.º da 
Resolução Conama n.º 237/97, cabe ao órgão licenciador definir os estudos 
necessários ao procedimento de licenciamento47 e solicitar, por exemplo,  

45  DAMASCENO, Isabelle Aparecida. Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs): Con-
ceitos, normas e a PCH Malagone. Dissertação (Mestrado) apresentada ao Programa 
de Pós-graduação em Geografia da Universidade Federal de Uberlândia. Uberlândia. 
Orientador: Vicente de Paulo da Silva, 2014.

46  Crise que ficou conhecida como “apagão”, haja vista ter afetado o fornecimento 
e a distribuição de energia elétrica do país inteiro. Nessa ocasião, as regiões Sudeste, 
Centro-Oeste e Nordeste sofreram racionamento de energia de junho de 2001 a feve-
reiro de 2002. Mais informações disponíveis em: <http://cbn.globoradio.globo.com/
institucional/historia/aniversario/cbn-25-anos/boletins/2016/10/05/2001-CRISE-DO-
-APAGAO-LEVA-GOVERNO-DE-FHC-A-RACIONAR-ENERGIA.htm>. Acesso em: 1 jun. 
2017. 

47  Ministério do Meio Ambiente (MMA). Guia de procedimentos do licenciamento 

http://cbn.globoradio.globo.com/institucional/historia/aniversario/cbn-25-anos/boletins/2016/10/05/2001-CRISE-DO-APAGAO-LEVA-GOVERNO-DE-FHC-A-RACIONAR-ENERGIA.htm
http://cbn.globoradio.globo.com/institucional/historia/aniversario/cbn-25-anos/boletins/2016/10/05/2001-CRISE-DO-APAGAO-LEVA-GOVERNO-DE-FHC-A-RACIONAR-ENERGIA.htm
http://cbn.globoradio.globo.com/institucional/historia/aniversario/cbn-25-anos/boletins/2016/10/05/2001-CRISE-DO-APAGAO-LEVA-GOVERNO-DE-FHC-A-RACIONAR-ENERGIA.htm
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o Relatório Ambiental Simplificado (RAS), como ocorre com as PCHs. Tra-
ta-se de uma das diferenças do licenciamento ambiental produzido pelas 
Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) que, em vez da realização EIA/
RIMA, ocorre somente a apresentação do RAS.

Relevante salientar, contudo, que tal flexibilização desacompanhada 
de uma análise mais crítica dos impactos socioambientais potencialmente 
causados pela instalação de tais empreendimentos, poderia representar 
violações à manutenção do equilíbrio socioambiental.

Assim, num primeiro momento, essa inovação se mostrou bastante 
relevante, uma vez constatada a importância dos empreendimentos de pe-
queno porte para suprir as demandas energéticas do país. O aumento de 
empreendedores ocorreu de forma significativa e a crise energética, que 
assombrava o país, foi estancada. No entanto, a flexibilização do processo 
licenciatório, outrora essencial para suprir as demandas energéticas da po-
pulação, passou a ser questionado, inclusive judicial e extrajudicialmente.48

Outro importante normativo no que se refere à regulamentação das 
PCHs é a Resolução Aneel n.º 343/2008, que trata dos procedimentos para 
registro, elaboração, aceite, análise, seleção e aprovação de projeto bási-
co para autorização de aproveitamento de potencial de energia hidráulica 
com características de PCH.

Relevante apontar, no que se refere ao conceito atual de PCH, que 
até 2014 vigia a Resolução Aneel n.º 652/2003 que, conforme disposto no 
seu art. 3.º, considerava PCH “o aproveitamento hidrelétrico com potência 
superior a 1.000 kW e igual ou inferior a 30.000 kW, destinado à produ-
ção independente, autoprodução ou produção independente autônoma, 
com área do reservatório inferior a 3,0 km2”. Todavia, com a publicação 
da Resolução Aneel n.º 673/2015, tal enquadramento foi alterado. Agora,  
de acordo com o art. 2.º da citada Resolução, são considerados com ca-
racterísticas de PCH “empreendimentos destinados a autoprodução ou 
produção independente de energia elétrica, cuja potência seja superior a 
3.000 kW e igual ou inferior a 30.000 kW e com área de reservatório de 
até 13 km², excluindo a calha do leito regular do rio”. Ou seja, observa-se 
uma flexibilização sobre a área do reservatório. 

Tal resolução, porém, compatibilizou os prazos das autorizações de 
empreendimentos de geração emitidos pela Aneel e pelo Ministério de Mi-
nas e Energia (MME), e eliminou a necessidade de apresentação de um 

ambiental federal. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/estruturas/sqa_pnla/_ar-
quivos/Procedimentos.pdf>. Acesso em: 1 jun. 2017. 

48  FURUITI, Naoka Sera. A atuação do Ministério Público no licenciamento am-
biental de empreendimentos de geração de energia. Dissertação (Mestrado). Pro-
grama de Ciência Ambiental da Universidade de São Paulo. São Paulo. Orientador: 
Pedro Leite da Silva Dias, 2009.

http://www.mma.gov.br/estruturas/sqa_pnla/_arquivos/Procedimentos.pdf
http://www.mma.gov.br/estruturas/sqa_pnla/_arquivos/Procedimentos.pdf
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projeto básico na fase inicial de propositura. A partir de então, exige-se 
somente um sumário executivo a ser analisado pela Aneel, segundo sua 
adequação ao potencial hidráulico do rio. Eliminou-se, também, a competi-
ção entre os projetos apresentados, pois o Despacho de Registro de Inten-
ção à Outorga de Autorização (DRI-PCH) passou a limitar-se ao primeiro 
projeto apresentado. Na esfera ambiental, a exigência da licença ambiental 
e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica passou a ocorrer 
somente apenas para a emissão da outorga, enquanto anteriormente era 
requisitada para a aprovação do projeto.49

Verifica-se, então, uma simplificação das exigências ao longo do tem-
po e com a evolução da legislação em relação à análise e aprovação dos 
projetos de PCH, com o intuito de incentivar os investimentos nessa área e 
potencializar o setor da economia referente à energia elétrica. 

Necessário salientar que a citada simplificação do procedimento de 
licenciamento ambiental de PCHs ocorreu, principalmente, através de re-
soluções, de modo a tornar o processo mais rápido e menos burocratizado 
em relação aos grandes empreendimentos. Assim, para as PCHs: (i) o tem-
po necessário de estudo e projetos é menor que nos grandes empreendi-
mentos hidrelétricos; (ii) o retorno financeiro ocorre de forma mais rápida, 
tendo em vista que as PCHs entram em funcionamento tão logo estejam 
prontas; e (iii) possuem estímulos governamentais para sua implementa-
ção,50 como exposto no início da seção 4.

De início, tal simplificação pode ser vista como benéfica para o incen-
tivo da instalação de empreendimentos hidrelétricos de pequeno porte, 
os quais podem apresentar consequências positivas para as populações 
locais, como geração de empregos e renda, bem como expansão das in-
fraestruturas local e regional, além de propiciar o aumento da produção 
de energia do país a partir de fonte renovável. Todavia, são vários os riscos 
que um licenciamento simplificado pode causar para um bioma determina-
do e para as populações que nele e dele vivem.51

De acordo com Candiani e outros,52 porém, um procedimento de li-
cenciamento simplificado deve ser visto com cautela, pois, um conjunto 

49  Blog Energia. Resolução 673/2015 da Aneel simplifica processo de análise de 
projetos de PCHs. Publicado em: 22 set. 2015. Disponível em: <http://blogenergia.
cfa.com.br/pt/artigos-pt/resolucao-6732015-da-aneel-simplifica-processo-de-anali-
se-de-projetos-de-pchs/>. Acesso em: 2 jun. 2017.

50  SCHWEITZER, Davi de Souza. Pequenas Centrais Hidrelétricas: Regras para im-
plantação e potencial desperdiçado. Dissertação (Mestrado). Universidade de Santa 
Catarina. Florianópolis. Orientadora: Lúcia Ayala, 2010.

51   BORGES, Rafael Rivelo; MEIRA, Renata Leite. Impactos socioambientais de Pe-
quenas Centrais Hidrelétricas e estudo de caso PCH-Queluz-SP e Lavrinhas-SP no 
rio Paraíba do Sul. Revista Cadernos UniFOA. Volta Redonda, v. 4, n. 1, ago. 2009.

52  CANDIANI, G. et al. Estudo de caso: Aspectos socioambientais da Pequena 
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de pequenas hidrelétricas em uma mesma bacia hidrográfica, por exem-
plo, pode causar danos comparáveis aos de grandes hidrelétricas, o que 
gera impactos sinérgicos e consequências socioambientais que podem 
ser devastadoras e até mesmo irreversíveis. Faz-se necessário, portanto, 
um número controlado de PCHs, pois, além de abastecerem comunidades 
privadas de energia e gerarem milhares de empregos, as PCHs ocasionam 
impactos ambientais, os quais podem ocasionar desequilíbrios irreversí-
veis ao ecossistema da bacia. 

De acordo com Sergio Pacca,53 outro ponto negativo em relação a 
esse tipo de empreendimento é a diminuição da vazão em circuitos hidro-
gráficos curtos, o que causa mudanças indesejáveis na qualidade da água. 
A diminuição da vazão no trecho pode causar, por exemplo, conflito com 
outras atividades realizadas no mesmo corpo hidrográfico, como irrigação, 
dessedentação de animais ou consumo industrial. Em paralelo a isso, os 
impactos relacionados à disponibilidade da água também afetam a fauna 
aquática, o que ocasiona, por exemplo, a migração dos peixes.

Há, ainda, efeitos sociais da implementação desses empreendimentos, 
principalmente para os povos indígenas e populações ribeirinhas, como foi 
o caso da PCH do rio Irani, em Santa Catarina, aprovada sua construção 
pela comissão do Senado54 e, posteriormente, suspensas a licença ambien-
tal e a construção pela Justiça.55 No que se refere às populações indígenas, 
a Constituição Federal brasileira, nos seus arts. 231 e 232, garante direitos 
à organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, bem como os 
direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam e ao usu-
fruto exclusivo dos recursos naturais desses territórios, inclusive o aprovei-
tamento dos potenciais energéticos dos recursos hídricos.56

Central Hidrelétrica (PCH)-Queluz-SP, na bacia do rio Paraíba do Sul. Revista do De-
partamento de Geografia. São Paulo, v. 25, p. 98-119, 2013.

53  PACCA, Sergio. A integração das Pequenas Centrais Hidrelétricas ao meio am-
biente e os aspectos legais relacionados. Dissertação (Mestrado). Instituto de Eletro-
técnica e Energia. Universidade de São Paulo. São Paulo. Orientadora: Marie Pierre 
Fabrizy, 1996.

54  Associação Brasileira de Pequenas Centrais Hidrelétricas e Centrais Geradoras 
Hidrelétricas: “Comissão do Senado aprova PCH em terra indígena em SC”. Disponí-
vel em: <http://www.abrapch.org.br/noticias/207/comissao-do-senado-aprova-pch-
-em-terra-indigena-em-sc>. Acesso em: 4 set. 2017. 

55  Atual FM. Justiça anula licença ambiental e suspende construção de PCH no 
Rio Irani em Arvoredo. Disponível em: <http://www.atualfm.com.br/site/justica-anu-
la-licenca-ambiental-e-suspende-construcao-de-pch-no-rio-irani-em-arvoredo/>. 
Acesso em: 4 set. 2017.

56  FEITOSA, Saulo Ferreira; BRIGHENTI, Clóvis Antônio (Org.). Empreendimen-
tos que impactam terras indígenas. Brasília: Conselho Indigenista Missionário (Cimi), 
2014.

http://www.abrapch.org.br/noticias/207/comissao-do-senado-aprova-pch-em-terra-indigena-em-sc
http://www.abrapch.org.br/noticias/207/comissao-do-senado-aprova-pch-em-terra-indigena-em-sc
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Devido a isso, a exploração dos potenciais energéticos em terras in-
dígenas somente pode ocorrer mediante um procedimento de consulta às 
comunidades atingidas.57 Nesse ponto, portanto, que se concentra a im-
portância da Fundação Nacional do Índio (Funai), órgão indigenista oficial, 
que tem a obrigação de se manifestar em todo e qualquer licenciamento 
de obras que afetem direta ou indiretamente as terras e as comunidades 
indígenas.

No que se refere às populações ribeirinhas, por sua vez, são necessá-
rias audiências públicas no procedimento de licenciamento para que sejam 
ouvidas as demandas e reclamações das comunidades e, assim, possam 
ser atendidas da melhor forma. Todavia, a Resolução Conama n.º 237/97, 
que trata do licenciamento ambiental em geral, estabelece em seu art. 3.º 
a possibilidade de realização de “audiências públicas, quando couber, de 
acordo com a regulamentação”. Ou seja, a audiência pública será realizada 
somente quando solicitada, o que nem sempre ocorre.58 Isso porque nor-
ma federal que trata do assunto é a Resolução Conama n.º 09/87, a qual 
dispõe no art. 1.º que a realização de audiências públicas no licenciamento 
ambiental “[...] tem por finalidade expor aos interessados o conteúdo do 
produto em análise e do seu referido RIMA, dirimindo dúvidas e recolhen-
do dos presentes as críticas e sugestões a respeito”.59 Assim, como se ob-
serva, tal ferramenta, na verdade, é algo superficial e serve apenas como 
um espaço de exposição, tendo em vista que as críticas e sugestões levan-
tadas geralmente não são inseridas no processo de execução da obra.60 

4.1.8. Subdimensionamento da avaliação de impactos 
ambientais e a aplicação da Avaliação Ambiental Estratégica 
(AAE)

Diante dos questionamentos sobre as possíveis simplificações e subdimen-
sionamento dos impactos ambientais ocasionados pela implementação de 
diversas PCHs, por meio da possibilidade de apresentação de RAS ou ob-

57  Ibid.

58  DAMASCENO, Isabelle Aparecida. Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs): Con-
ceitos, normas e a PCH Malagone. Dissertação (Mestrado) apresentada ao Programa 
de Pós-graduação em Geografia da Universidade Federal de Uberlândia. Uberlândia. 
Orientador: Vicente de Paulo da Silva, 2014.

59  Resolução Conama n.º 09/87, art. 1.º A Audiência Pública referida na Resolução 
Conama n.º 001/86 tem por finalidade expor aos interessados o conteúdo do produ-
to em análise e do seu referido RIMA, dirimindo dúvidas e recolhendo dos presentes 
as críticas e sugestões a respeito.

60  DAMASCENO, Isabelle Aparecida. Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs): Con-
ceitos, normas e a PCH Malagone. Dissertação (Mestrado) apresentada ao Programa 
de Pós-graduação em Geografia da Universidade Federal de Uberlândia. Uberlândia. 
Orientador: Vicente de Paulo da Silva, 2014.
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tenção de duas licenças concomitantemente, passaram a ser questionados 
com mais frequência os instrumentos capazes de subsidiar a análise dos 
impactos causados por tais atividades, de forma sinérgica e cumulativa, 
e a necessidade de aplicação da Avaliação Ambiental Estratégica (AAE).

A Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) é o nome dado a todas as 
formas de avaliação de impacto de ações mais amplas e se refere à avalia-
ção das consequências ambientais de Políticas, Planos e Programas (PPPs). 
Assim, trata-se de avaliação prévia equivalente, em certa medida, àquela 
feita para projetos, obras ou atividades similares. Entretanto, o grande po-
tencial da AAE está em influenciar a própria formulação de PPPs.61 

A importância do EIA existe em decorrência da consideração dos 
efeitos reflexos ou indiretos do empreendimento. Contudo, o recorte para 
a análise dos impactos socioambientais diretos e indiretos ocasionados 
pelo empreendimento ou atividade em estudo não é capaz de abarcar os 
efeitos sinérgicos das atividades presentes e futuras no território. Há au-
tores que criticam a tendência de utilização da AAE em substituição ao 
EIA, em relação aos impactos cumulativos ou sinérgicos, conforme aponta 
Eduardo Fortunato Bim,62 que relata não existir exclusividade da AAE para 
avaliar impactos cumulativos e sinérgicos, sendo juridicamente possível 
que tal função também seja efetuada pelo EIA/RIMA, ao menos tendo em 
vista o atual regramento da matéria no ordenamento. Sánchez,63 por outro 
lado, entende que as limitações naturais do Estudo de Impacto Ambiental 
(EIA) constituem um dos motivadores da AAE. Isso ocorre devido às difi-
culdades que o instrumento enfrenta ao ser utilizado como ferramenta de 
análise mais criteriosa de alternativas tecnológicas e de localização dos 
impactos cumulativos e indiretos de diversos empreendimentos e ativida-
des, mesmo quando se referem a EIAs com satisfatório ou elevado grau de 
qualidade nas projeções.

61  SÁNCHEZ, Luis Enrique. Avaliação Ambiental Estratégica e sua aplicação no 
Brasil. Texto preparado como referência para o debate “Rumos da Avaliação Am-
biental Estratégica no Brasil”, realizado em: 9 dez. 2008 no Instituto de Estudos 
Avançados da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. São Paulo. Disponí-
vel em: < http://www.iea.usp.br/publicacoes/textos/aaeartigo.pdf/view>. Acesso em: 
30 out. 2017. 

62  BIM, Eduardo Fortunato. Avaliação Ambiental Estratégica (AAE), licenciamento 
ambiental e autocontenção judicial. Revista Brasileira de Direito Constitucional Apli-
cado, v. 2, n. 1, jan./jun. 2015. Disponível em: <http://periodicos.cesg.edu.br/index.
php/direitoconstitucional/article/view/198/275>. Acesso em: 30 out. 2017.

63  SÁNCHEZ, Luis Enrique. Avaliação Ambiental Estratégica e sua aplicação no 
Brasil. Texto preparado como referência para o debate “Rumos da Avaliação Am-
biental Estratégica no Brasil”, realizado em: 9 dez. 2008 no Instituto de Estudos 
Avançados da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. São Paulo. Disponí-
vel em: <http://www.iea.usp.br/publicacoes/textos/aaeartigo.pdf/view>. Acesso em: 
30 out. 2017.

http://www.iea.usp.br/publicacoes/textos/aaeartigo.pdf/view
http://periodicos.cesg.edu.br/index.php/direitoconstitucional/article/view/198/275
http://periodicos.cesg.edu.br/index.php/direitoconstitucional/article/view/198/275
http://www.iea.usp.br/publicacoes/textos/aaeartigo.pdf/view
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 Eduardo Fortunato Bim64 aponta que a AAE faz conjecturas ambien-
tais para orientar a elaboração de políticas públicas e quanto mais gerais 
elas são, mais especulativas se tornam as avaliações/prognósticos ambien-
tais. Para ele, a metodologia utilizada para a elaboração das AAE ainda não 
pode ser considerada satisfatoriamente clara. Essa linha argumentativa é 
utilizada por Sánchez,65 que lista como uma das características das avalia-
ções ambientais estratégicas, sua voluntariedade, ou seja, como iniciativa 
de planejamento.

Do ponto de vista da instrumentalização para avaliar os impactos am-
bientais, a AAE se apresenta como um instrumento com potencial rele-
vante porque tem como objetivo embasar a análise dos impactos de for-
mas abrangente e sinérgica. Por outro lado, importante ressaltar que sua 
aplicação legal no contexto nacional encontra empecilhos, porque não há 
previsão legal regulamentada, o que traz insegurança jurídica tanto para o 
empreendedor quanto para o órgão licenciador.

Nesse sentido, Eduardo Bim66 defende que a AAE deve ser integrada 
ao ordenamento jurídico nacional pelo Poder Legislativo, de forma que 
haja uma delimitação precisa sobre sua constituição, definindo-se ou de-
legando-se as diretrizes sobre a metodologia a ser utilizada na elaboração 
e em que circunstâncias seu aproveitamento pelos órgãos ambientais po-
dem ser aplicáveis. Além disso, também salienta que é necessário o forta-
lecimento da participação da sociedade no processo de discussão da ava-
liação dos modelos de AAE, para que a prática no Brasil reflita um modelo 
autônomo e participativo.

Por fim, importante ressaltar que a AAE deve ser entendida como um 
processo e não como um documento ou um relatório (embora seja docu-
mentada, usualmente, sob a forma de relatórios), como delimita Luis Enrique  
Sánchez já citado em nota de rodapé 65. Isto porque a AAE deve ser vol-
tada para a tomada de decisões sobre o planejamento territorial. Assim, 
seu objetivo é duplo: (i) identificar antecipadamente as consequências dos 

64  BIM, Eduardo Fortunato. Avaliação Ambiental Estratégica (AAE), licenciamento 
ambiental e autocontenção judicial. Revista Brasileira de Direito Constitucional Apli-
cado, v. 2, n. 1, jan./jun. 2015. Disponível em: <http://periodicos.cesg.edu.br/index.
php/direitoconstitucional/article/view/198/275>. Acesso em: 30 out. 2017.

65  SÁNCHEZ, Luis Enrique. Avaliação Ambiental Estratégica e sua aplicação no 
Brasil. Texto preparado como referência para o debate “Rumos da Avaliação Am-
biental Estratégica no Brasil”, realizado em: 9 dez. 2008 no Instituto de Estudos 
Avançados da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. São Paulo. Disponí-
vel em: <http://www.iea.usp.br/publicacoes/textos/aaeartigo.pdf/view>. Acesso em: 
30 out. 2017.

66  BIM, Eduardo Fortunato. Avaliação Ambiental Estratégica (AAE), licenciamento 
ambiental e autocontenção judicial. Revista Brasileira de Direito Constitucional Apli-
cado, v. 2, n. 1, jan./jun. 2015. Disponível em: <http://periodicos.cesg.edu.br/index.
php/direitoconstitucional/article/view/198/275>. Acesso em: 30 out. 2017.

http://periodicos.cesg.edu.br/index.php/direitoconstitucional/article/view/198/275
http://periodicos.cesg.edu.br/index.php/direitoconstitucional/article/view/198/275
http://www.iea.usp.br/publicacoes/textos/aaeartigo.pdf/view
http://periodicos.cesg.edu.br/index.php/direitoconstitucional/article/view/198/275
http://periodicos.cesg.edu.br/index.php/direitoconstitucional/article/view/198/275
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PPPs, a fim de evitar, atenuar ou compensar impactos adversos; e (ii) in-
fluenciar diretamente o desenho de novos PPPs que levem em conta os 
impactos socioambientais e contribuam para o desenvolvimento susten-
tável e que ajudem a formular as opções estratégicas. Assim, não se trata 
de submeter planos e programas à AAE, mas de usar a AAE para formular 
e desenvolver esses planos e programas. Uma discussão moderna nesse 
sentido é a inclusão da AAE no plano plurianual analisado pelo governo 
federal. Assim, a responsabilidade de planejamento pelo território sairia 
das mãos dos empreendedores. 

Entende-se que sua aplicação no caso das PCHs deve oferecer subsí-
dios ao órgão competente para licenciar e que sua mera substituição aos 
estudos de avaliação ambiental, como o EIA, pode resultar em desvio da 
finalidade para a qual o instrumento foi inicialmente pensado. 

4.1.9. Competência para licenciamento ambiental de PCHs

Por fim, quanto à competência para licenciamento de PCHs, importante 
apontar que quando reduzido o foco de análise aos empreendimentos re-
lacionados à geração de energia hidrelétrica é possível observar que cabe 
ao órgão federal competente, no caso o Ibama, licenciar os sistemas de ge-
ração e transmissão de energia elétrica. Dependendo, porém, das especifi-
cidades dos empreendimentos, órgãos estaduais podem ser competentes 
para a execução do licenciamento nos casos dispostos nos incs. XIV e XV 
do art. 8.º da referida Lei Complementar n.º 140/2011.

Todavia, ainda com essas normatizações, o ordenamento jurídico bra-
sileiro, como se encontra atualmente, não expõe de forma precisa os ór-
gãos públicos e privados competentes para a realização de estudos, além 
daqueles aos quais recai a obrigação de conceder ou fiscalizar as fases do 
licenciamento. Assim, torna-se ainda mais complexo e dificultoso o pro-
cedimento do licenciamento ambiental, além de sua qualidade se mostrar 
diminuída, tendo em vista a inexistência de compromisso para com a qua-
lidade.67

No que se refere ao conflito de competência, relevante apontar que 
nos casos concretos, com essa falta de clareza nas atribuições e compe-
tências do que cabe a cada ente da Federação, muitas vezes mais de um se 
declara competente legislativa e materialmente. Nessa linha, cabe ressaltar 
que o poder central, geralmente, está mais distante dos fatos. Por outro 
lado, os poderes locais estão mais próximos dos fatos e, provavelmente, 
têm maior conhecimento deles, mas também são mais influenciados e en-
volvidos pelos seus próprios interesses. Assim, o papel da doutrina e dos 

67  Cf. MACHADO, Paulo Affonso Leme, Direito ambiental brasileiro. 18. ed. São 
Paulo: Malheiros, 2009.
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tribunais torna-se essencial na resolução desses conflitos, que geram enor-
me insegurança jurídica, o que prejudica o meio ambiente (que tem sua 
proteção fracionada), o cidadão e o próprio empreendedor. 

4.1.10. Esquema gráfico do procedimento de licenciamento

Veja adiante o fluxograma simplificado sobre o procedimento de licencia-
mento. 
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5. estudo de casos

Uma vez expostas as características jurídico-normativas das PCHs, apre-
senta-se a análise empírica do estudo de casos que embasa as reflexões 
principais desta pesquisa. O trabalho de pesquisa empírica abarcou ca-
sos concretos tanto em âmbito federal, de competência do Ibama, quanto 
estadual, de competência dos órgãos ambientais estaduais, quais sejam: 
Secima-GO, Sema-MT e Imasul (Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul). 

5.1. procedImentos de lIcencIamento estudados

A primeira etapa que compôs a análise sobre o licenciamento ambiental das 
PCHs abordou o levantamento dos empreendimentos em fase de licencia-
mento e/ou licenciados na região. As consultas ao site do Ibama e a sítios 
de órgãos licenciadores estaduais levaram aos processos de licenciamento 
ambiental de quinze empreendimentos, quais sejam: PCH Aquarius; PCH 
Aquarius Energética II; CGH Santa Paula e PCH Santa Gabriela, localizadas 
na bacia do rio Correntes, entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul; PCH 
Santa Rita, na bacia do rio Araguaia, entre Goiás e Mato Grosso; PCH Foz 
do Saiju; PCH Barra do Jaguari e PCH Bela Vista, na bacia do rio Amambai,  
no Mato Grosso do Sul; PCH Campo Bom e PCH Planalto, na bacia do rio 
Aporé, entre Goiás e Mato Grosso do Sul; PCH Foz do Buriti e PCH Porto do 
Buriti, no rio Buriti, bacia do rio Amazonas, no Mato Grosso; PCH Jesuíta, no 
rio Juruena, Mato Grosso; e PCH Sacre II, no rio Sacre, Mato Grosso.

Na análise individual de cada empreendimento foi identificada uma 
irregularidade maior no licenciamento da PCH Campo Bom, localizada na 
divisa entre os estados de Goiás e Mato Grosso do Sul. Nos documentos 
disponíveis havia apenas a Licença de Operação, de três licenças obriga-
tórias. No Parecer Técnico n.º 34/2008 consta um histórico da emissão 
da licença para esse empreendimento. De acordo com o documento, o 
empreendedor requereu a LO ao Ibama em agosto de 2003. Em junho de 
2008, o Termo de Referência foi encaminhado ao órgão federal para que 
fossem realizados os estudos ambientais que subsidiariam a regulariza-
ção ambiental do empreendimento. Tal estudo foi realizado e protocolado 
na Supes/GO em setembro de 2009. Depois da elaboração dos estudos 
ambientais, como explicitado supra, requereu-se a solicitação da Licença 
Prévia. No entanto, em fevereiro de 2009, oito meses depois da emissão 
do Termo de Referência, a Licença de Operação foi emitida e não houve, 
contudo, registros da Licença Prévia e da Licença de Instalação. No mesmo 
parecer também consta que esse Termo de Referência não foi observado 
para a elaboração do estudo ambiental. 
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Quanto à análise conjunta dos processos de licenciamento encontra-
dos, cumpre esclarecer que foram identificadas algumas irregularidades. 
Os quadros a seguir apresentam os resultados da pesquisa de forma suma-
rizada, com base em consulta aos órgãos licenciadores de competências 
federal e estadual.

Quadro 5 – Processos de Licenciamento de PCHs consultados

Informações sobre os processos Quanti-
dade

%

Número total de empreendimentos disponíveis para 
consulta

15 100

Processos em fase inicial 4 27

Processos aguardando emissão de documentos 4 27

Processos que disponibilizam LP 3 20

Processos que disponibilizam LI 3 20

Processos que disponibilizam LO 4 27

Processos que disponibilizam Termo de Referência 2 13

Processos que disponibilizam estudos de análise de 
impacto ambiental

3 20

Empreendimentos que foram apresentados EIA 1 7

Empreendimentos que foram apresentados RIMA 4 27

Empreendimentos que foram apresentados RAS 1 7

Processos que disponibilizam informações sobre a 
realização de audiências públicas

0 0

Processos que disponibilizam informações sobre  
cumprimento de todas as condicionantes1

0 0

Número total de bacias hidrográficas referentes aos 
processos consultados

8 100

Bacias com mais de uma PCH 4 50

1 Foram encontrados dados sobre cumprimento de condicionantes. No entanto, 
nenhum processo disponibilizava informações sobre as condicionantes propostas.

Fonte: Dados extraídos dos sites do Ibama e Imasul, e compilados pelos autores. 
Consulta realizada em setembro de 2017.
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Quadro 6 – Processos de Licenciamento de PCHs consultados quanto à 
localização em bacias hidrográficas

Informações referentes ao número de PCHs nas 
bacias hidrográficas

Quanti-
dade

%

Número total de bacias hidrográficas referentes aos 
processos consultados

8 100

Bacias com mais de uma PCH 4 50

Fonte: Dados extraídos dos sites do Ibama e Imasul, e compilados pelos autores. 
Consulta realizada em setembro de 2017.

Dos quinze procedimentos encontrados, doze eram de competência 
federal (Ibama) e três de competência estadual, do Mato Grosso do Sul 
(Imasul). A consulta aos sites da Sema-MT e da Secima-GO foi restrita em 
razão da falta de disponibilidade dos dados e da dificuldade de acessibili-
dade a ambos. O site da Imasul disponibilizou apenas os RIMAs das PCHs 
de Foz do Saiju, Barra do Jaguari e Bela Vista. Nesses casos, não foi possí-
vel o acesso aos processos de licenciamento de forma integral.68

Importante mencionar que as três PCHs cuja competência licencia-
tória se referia ao Imasul estão localizadas na mesma bacia hidrográfica e 
seus processos se encontram suspensos desde outubro de 2014. Investi-
gou-se, em vista dessa situação, se houve estudo de avaliação quanto ao 
impacto desses conjuntos de empreendimentos, porém, não foi encontra-
do nenhum documento que remetesse ao caso.

Quanto à análise dos procedimentos, dois pontos merecem destaque: 
O primeiro se refere ao acompanhamento da Fundação Nacional do Ín-
dio (Funai), no caso de impacto em comunidades indígenas. A Funai tem 
como dever se manifestar em todo e qualquer licenciamento de obras que 
possam afetar direta ou indiretamente as terras e as comunidades indí-
genas.69 Na fase de emissão do Termo de Referência para elaboração do 
EIA/RIMA, a Funai também emite Termo de Referência para realização de 
estudos de componente indígena. 

Na fase de realização das audiências públicas, após a entrega do EIA/
RIMA, estas são realizadas com a participação da Funai. São emitidos, com 
a solicitação da Licença Prévia, pareceres técnicos pelo órgão licenciador 

68  Pesquisa realizada em setembro de 2017.

69  A previsão legal para a participação da Funai no processo de licenciamento 
está na Lei n.º 5.371/67; na Lei n.º 6.001/73; nos arts. 225 e 231 da Constituição Fede-
ral de 1988; na Resolução Conama n.º 237/97; na Convenção 169/OIT/89, na Portaria 
Interministerial n.º 060/2015 e no Decreto que institui a Política Nacional de Gestão 
Territorial e Ambiental de Terras Indígenas (PNGATI). Disponível em: <http://www.
funai.gov.br/index.php/nossas-acoes/licenciamento-ambiental>. Acesso em: 30 out. 
2017.

http://www.funai.gov.br/index.php/nossas-acoes/licenciamento-ambiental
http://www.funai.gov.br/index.php/nossas-acoes/licenciamento-ambiental
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e pelos órgãos intervenientes. A Funai, no caso, faz a análise do estudo do 
componente indígena, emite parecer técnico e estabelece as condicionan-
tes para o cumprimento após a emissão da LP. Realiza-se, no caso de im-
pactos da PCH sobre comunidades indígenas, um Projeto Básico Ambien-
tal (PBA) por essas comunidades com o detalhamento técnico das ações 
indicadas pela Funai em seu parecer. A Fundação, então, faz nova análise 
e emite novo parecer técnico, que é anexado a outros do processo e pre-
cede a emissão da Licença de Instalação. Por fim, essa entidade tem fun-
ção de acompanhamento e análise técnica da execução do programa de 
componente indígena quando as obras se iniciam e, na sequência, reporta 
ao licenciador, que emitirá a Licença de Operação. Nos empreendimentos 
encontrados, a existência de terras indígenas não foi considerada70 e, con-
sequentemente, a participação da Funai nas audiências públicas também 
foi desconsiderada e não seguiu os ditames da lei. 

Outro ponto que merece atenção é o baixo grau de informações re-
lativas ao atendimento de condicionantes, o que não possibilitava uma 
análise precisa para a emissão das licenças. No mesmo sentido, a falta de 
disponibilidade dos Termos de Referência e dos Estudos de Avaliação de 
Impacto Ambiental (EIA/RIMA/RAS) também dificultou as análises quanto 
ao atendimento das exigências estabelecidas ao procedimento.

Por fim, cabe ressaltar que, das oito bacias hidrográficas em que as 
PCHs na região foram instaladas, quatro possuem mais de uma no mesmo 
recorte e, assim como para o caso dos processos do Imasul, também não 
foi possível identificar a realização de estudos com enfoque na análise am-
biental integrada.

Optou-se, considerando a dificuldade encontrada, por uma pesquisa 
de decisões do judiciário brasileiro sobre Pequenas Centrais Hidrelétricas 
no Centro-Oeste para identificar as denúncias feitas, com o objetivo de 
mapear de forma precisa as possíveis irregularidades.

5.2. análIse de decIsões

A pesquisa jurisprudencial ocorreu com enfoque nas decisões do Supre-
mo Tribunal Federal (STF), Superior Tribunal de Justiça (STJ), Tribunais de 
Justiça de cada estado (TJMT, TJMS e TJGO), Tribunal Regional Federal e 
Tribunal de Contas da União, por meio do site Jusbrasil e nos sites próprios 
dos referidos tribunais.

70  Falha encontrada nas PCHs de Foz do Saiju, Barra do Jaguari e Bela Vista.
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Os quadros adiante sumarizam as decisões encontradas em relação 
às localizações dos empreendimentos em discussão nos processos, aos 
tribunais responsáveis por cada decisão e à matéria tratada no processo.  
É possível identificar, a partir dessa análise, a maior concentração geográ-
fica das denúncias relativas ao licenciamento ambiental das PCHs, as ques-
tões mais incidentes nesse âmbito e as instâncias em que esses processos 
ocorrem. Foram compiladas, no total, 38 decisões.

Quadro 7 – Decisões consultadas quanto à localização

Localização Quantidade %
Mato Grosso 24 63

Mato Grosso do Sul 10 26

Goiás 3 8

Sem especificação de local 1 3

Fonte: Dados extraídos dos sites Jusbrasil, STF, STJ, TJMT, TJMS e TJGO,  
e compilados pelos autores. Consulta realizada em setembro de 2017.

Quadro 8 – Decisões consultadas ao tribunal

Tribunal Quantidade %
Supremo Tribunal Federal – STF 6 16

Superior Tribunal de Justiça – STJ 4 11

Tribunal de Contas da União – TCU 2 5

Tribunal Regional Federal – TRF 7 18

Tribunal de Justiça do Mato Grosso – TJMT 9 24

Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul – TJMS 8 21

Tribunal de Justiça de Goiás – TJGO 2 5

Fonte: Dados extraídos dos sites Jusbrasil, STF, STJ, TJMT, TJMS e TJGO,  
e compilados pelos autores. Consulta realizada em setembro de 2017.

Quadro 9 – Decisões consultadas quanto à matéria

Matéria2 Quantidade %
Competência licenciatória 10 26

Avaliação Ambiental Estratégica – AAE 2 5

Dispensa de EIA/RIMA para potenciais acima de 
10MW

9 24

Problemas no estudo ambiental 3 8

Componente indígena 4 11

Irregularidade na atuação da Aneel 1 3
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Matéria2 Quantidade %
Avaliação Ambiental Integrada – AAI 1 3

Outros3 11 29
2 Algumas decisões foram classificadas em mais de uma matéria.
3 Foram enquadradas, nessa classificação, decisões cujo conteúdo não coincide com 
o da pesquisa ou cujo acesso foi impossibilitado.

Fonte: Dados extraídos dos sites Jusbrasil, STF, STJ, TJMT, TJMS e TJGO,  
e compilados pelos autores. Consulta realizada em setembro de 2017.

Nas decisões encontradas, os conflitos mais recorrentes são quanto à 
competência para a emissão das licenças entre os órgãos federal e estadual,  
e o questionamento relacionado à necessidade dos Estudos de Impacto 
Ambiental e dos Relatórios de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) necessários 
para a emissão da Licença Prévia (LP) no processo de licenciamento. 

Quanto ao primeiro, há um conflito legal encontrado na jurisprudên-
cia do Mato Grosso, entre as Leis Complementares estaduais n.os 38/95 e 
70/2000. Esta última teria suprimido a necessidade de EIA/RIMA determi-
nada pela primeira em empreendimentos com menos de 30 MW. Na deci-
são quanto à Medida Cautelar de Reclamação n.º 14.764-MT, o STF deferiu 
o pedido de liminar para suspensão da decisão da 4.º Câmara Cível do Tri-
bunal de Justiça do Mato Grosso, que determinou a suspensão das obras da 
PCH por ausência de EIA/RIMA. No entendimento do STF, a ação civil públi-
ca movida pelo Ministério Público seria mais uma ação direta de inconstitu-
cionalidade da Lei Complementar n.º 70/2000, conforme o trecho a seguir:

No caso, como se pode depreender da descrição dos fatos, a 
existência de duas ações civis públicas visando à superação 
da regra contida no art. 24, XI, da Lei Complementar 38/95, 
do Estado do Mato Grosso, somada à existência de ação dire-
ta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal im-
pugnando o mesmo dispositivo legal, denota a confusão en-
tre a questão incidental da inconstitucionalidade da lei local  
com o mérito das ações. 

Todavia, na decisão da Medida Cautelar de Reclamação n.º 8.269, o 
STF condicionou a renovação das licenças concedidas após prévia apre-
sentação do respectivo EIA/RIMA e determinou:

Isto posto, concedo a liminar postulada para determinar que: 
a) a SEMA exija, para os novos empreendimentos de geração 
de energia elétrica acima de 10 MW, localizados no Estado do 
Mato Grosso, por ocasião do requerimento de Licença Pré-
via (LP), a apresentação do EIA/RIMA; b) a SEMA exija, para 
os antigos empreendimentos de geração de energia elétri-
ca acima de 10 MW, localizados no Estado do Mato Grosso, 
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por ocasião do requerimento de renovação, prorrogação ou 
concessão de nova licença ambiental (LP, LI e LO), a apre-
sentação do EIA/RIMA; c) o IBAMA atue supletivamente no 
licenciamento ambiental e proceda à fiscalização dos empre-
endimentos de geração de energia elétrica acima de 10 MW.

Evidencia-se, dessa forma, uma contradição na jurisprudência do STF 
quanto à necessidade de EIA/RIMA para empreendimentos com potência 
acima de 10 MW.

Quanto ao segundo conflito recorrente, os processos em questão tra-
tam de empreendimentos cujas licenças foram emitidas, em primeiro lugar, 
pelo órgão estadual competente. No entanto, compete ao Ibama o licen-
ciamento de tais PCHs por se localizarem em bacias interestaduais ou por 
apresentarem risco de afetação a comunidades indígenas. As licenças, nos 
casos, foram anuladas e a competência do Ibama foi declarada, sendo este 
responsável por emitir novas licenças.

O julgamento da Apelação Cível n.º 2009.36.00.009043-1 (MT) pela 
1.ª Turma do Tribunal Regional Federal caracteriza como imprescindível a 
participação do Ibama no licenciamento ambiental da PCH Jesuíta, pois o 
rio Juruena é um dos formadores do rio Tapajós, que passa pelos estados 
de Mato Grosso e Amazonas, e sua construção causa impactos ambientais e 
socioambientais no perímetro das comunidades indígenas Enawenê-Nawê, 
Myky e Nambikwara. A decisão cita ainda a Suprema Corte na Medida Cau-
telar em Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 3.540/DF, que determinou:

[...] a incolumidade do meio ambiente não pode ser compro-
metida por interesses empresariais nem ficar dependente de 
motivações de índole meramente econômica, ainda mais se 
se tiver presente que a atividade econômica, considerada a 
disciplina constitucional que a rege, está subordinada, dentre 
outros princípios gerais, àquele que privilegia a “defesa do 
meio ambiente” (CF, art. 170, VI), que traduz conceito amplo 
e abrangente das noções de meio ambiente natural, de meio 
ambiente cultural, de meio ambiente artificial (espaço urbano)  
e de meio ambiente laboral [...].

Essa mesma decisão reforça um ponto já mencionado e presente nos 
quadros anteriores: a desconsideração da Funai no processo de licencia-
mento ambiental e negligência quanto às comunidades indígenas afeta-
das pelo empreendimento em licenciamento. O TRF-1, que reconheceu a 
presença de comunidades indígenas na localidade como justificativa para 
a competência ambiental, determinou a rejeição da citação da Funai na 
qualidade de litisconsorte necessário, por não haver disposição legal que 
assim determine, nem relação jurídica incindível que exija sua presença. 
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O Tribunal de Contas da União,71 em julgamento relacionado ao levan-
tamento realizado na Fundação Nacional do Índio (Funai) pela Secretaria 
de Controle Externo no estado do Mato Grosso (Secex-MT), reconheceu o 
enfraquecimento contínuo da força de trabalho da Funai. O levantamento 
em questão ressalta a resistência encontrada pelos órgãos licenciadores,  
especialmente os estaduais, que seu Parecer Técnico se vinculava ao mé-
rito do processo de licenciamento. Muitas vezes, a presença da Funai no 
processo consta apenas para confirmar se o estudo do componente in-
dígena foi realizado, diminuindo a importância de seu conteúdo. As con-
dicionantes impostas pelo órgão, originalmente exigíveis para a emissão 
das licenças, não impedem o licenciamento pelo Ibama e secretarias am-
bientais. Quanto a isso, a Funai não tem possibilidade de recurso, pois a 
Portaria Interministerial n.º 60/2015 define o Ibama como autoridade no 
licenciamento, de forma que sua decisão de aprovar o empreendimento 
independente do parecer da Funai. Trata-se, pois, de decisão final.

5.3. padrões e dIscrepâncIas encontrados no estudo de 
casos

Depois da análise das decisões dos processos que envolvem as PCHs e do 
estudo casuístico das PCHs da região Centro-Oeste em fase de obtenção 
de licença é possível tecer algumas considerações sobre o procedimento 
que envolve o licenciamento das PCHs. 

A forma como o licenciamento ambiental é regulamentado no contex-
to brasileiro é alvo frequente de críticas positivas quando comparado aos 
processos em outros países, especialmente, pelo seu formato trifásico, pre-
visto no art. 8.º da Resolução Conama n.º 237/97. A Resolução prevê que 
o procedimento seja dividido em três fases distintas: Licença Prévia (LP), 
Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO), que, em tese, são 
independentes e preclusivas. Tal característica permite ao órgão ambiental 
analisar, de forma isolada, cada etapa, que pode ter impactos ambientais e 
sociais distintos. A partir disso, o órgão ambiental pode analisar, de formas 
rigorosa e eficaz, se o empreendimento cumpre com as expectativas so-
ciais e ambientais acordadas de acordo com as garantias constitucionais. 
Em linhas gerais, o modelo trifásico permite maior controle dos órgãos  
ambientais e gera segurança jurídica mais elevada para os empreendedo-
res que cumprem os pré-requisitos necessários a cada etapa.

71  Tribunal de Contas da União. Grupo I. Classe V. Plenário. Levantamento. Diag-
nóstico sistêmico do órgão visando futuras fiscalizações. Identificação de riscos. Ar-
quivamento. TCU 00822320157, Rel. José Múcio Monteiro, j. 21.10.2015.
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Além do modelo trifásico, uma característica relevante do licencia-
mento está presente no momento que precede a emissão de cada uma das 
licenças. Conforme analisado nos casos citados anteriormente, ao emitir 
uma licença, o órgão ambiental impõe diversas condicionantes que devem 
ser cumpridas, imperativamente, para a emissão das licenças subsequentes.  
Isto é, ao emitir uma LI, por exemplo, o empreendedor só conseguirá ob-
ter a LO caso cumpra as condicionantes que foram impostas na LI. Tais 
condicionantes englobam, principalmente, medidas compensatórias que 
têm como objetivo reduzir os impactos socioambientais desencadeados 
pelo empreendimento e/ou atividade. Assim, o empreendedor não deverá 
apenas cumprir com os requisitos técnicos e objetivos necessários para a 
emissão da licença. Este deverá garantir que os danos ambientais e sociais 
causados pelo seu empreendimento (ou que eventualmente causará) se-
jam reparados, compensados e/ou mitigados por meio do cumprimento 
das condicionantes estabelecidas.

Outra característica que merece destaque é a previsão de mecanis-
mos que estimulem e exijam a participação popular – principalmente das 
populações locais – nas fases que antecedem a emissão de licenças. O 
art. 3.º da Resolução Conama n.º 237/97 prevê a realização de audiências 
públicas para os empreendimentos de grande impacto ambiental. Assim, 
é prevista a possibilidade de manifestação que garante não somente a voz 
daqueles que terão suas vidas mais afetadas pelo novo empreendimento 
e/ou atividade, mas também a possibilidade de especialistas de diferentes 
grupos da sociedade civil se manifestarem quanto aos impactos socio-
ambientais e as consequências nocivas de determinado empreendimento. 
Logo, a realização de audiências públicas representa um importante meca-
nismo, o que assume grande protagonismo para que os procedimentos de 
licenciamento ambiental sejam, de fato, analisados por todos os agentes 
envolvidos na construção do novo empreendimento e não somente por 
aqueles com interesses econômicos diretos.  

Por fim, a possibilidade de substituição do EIA/RIMA pelo RAS, com 
o advento da Resolução Conama n.º 297/2001, que pode ser aplicado ao 
licenciamento de PCHs, por exemplo, tornou o procedimento mais flexí-
vel, incentivando a implementação de novos empreendimentos. Conforme 
abordado na seção 4.1, a necessidade de flexibilização surgiu num mo-
mento de crise energética, em que o país necessitava de mais empreendi-
mentos com potencial energético. Uma vez mitigada a crise energética, o 
RAS vem se mostrando como um instrumento relevante do licenciamento, 
já que, muitas vezes, a simplificação nos estudos de impacto ambiental é 
compensada pela imposição de condicionantes. Dessa forma, o fato de o 
estudo de impacto ambiental ser simplificado não resulta em danos am-
bientais mais graves, uma vez que as medidas compensatórias devem, na 
mesma medida que no EIA/RIMA, ser atendidas pelos empreendedores. 



Análise críticA do licenciAmento AmbientAl dAs PequenAs  
centrAis HidrelétricAs (PcHs) locAlizAdAs no centro-oeste brAsileiro.

425

Assim, conclui-se que o RAS vem se tornando uma importante ferramenta 
de incentivo para que novos empreendedores invistam em PCHs e aumen-
tem o potencial energético do país.

Após análise da regulamentação dos mecanismos que compõem o 
procedimento de licenciamento ambiental no contexto brasileiro, os quais 
têm intuito de assegurar sua eficácia na identificação dos impactos so-
cioambientais possivelmente causados por determinado empreendimento, 
a pesquisa partiu para a análise dos procedimentos de PCHs no Centro-
-Oeste. Se o licenciamento das PCHs, na teoria, comporta características 
que buscam assegurar o equilíbrio entre o desenvolvimento econômico 
versus um meio ambiente ecologicamente equilibrado, na prática, algumas 
questões podem ser constatadas quanto à eficiência do licenciamento em 
garantir a preservação do meio ambiente e a redução de danos sociais das 
populações afetadas em face dos novos empreendimentos.

Em primeiro lugar, o modelo trifásico que, em tese, é preclusivo, vem 
se tornando alvo de indagações. É comum, uma vez emitida a primeira li-
cença, que não sejam emitidas as demais. Tal fato é sustentado pela tese de 
que deve ser garantida certa segurança jurídica ao empreendedor. Isto é,  
uma vez que se inicia a instalação do empreendimento (após a emissão da 
LI), dificilmente não será emitida a LO. Mesmo que as condicionantes im-
postas não sejam implementadas, as demais licenças serão emitidas, tendo 
em vista que investimentos de grande porte foram realizados. Assim, a 
natureza preclusiva do modelo trifásico é questionada e, nessa linha, sur-
ge a indagação que permite a reflexão sobre os motivos que fazem com 
que o órgão ambiental emita as demais licenças, mesmo quando ausentes 
os requisitos necessários. É possível concluir, em linhas de reflexão, se o 
modelo trifásico teria, de fato, natureza preclusiva ou se a emissão da pri-
meira licença teria natureza vinculante em relação à emissão das licenças 
subsequentes. 

É possível questionar, em seguida, o modelo de licenciamento que pre-
vê que sejam implementadas determinadas condicionantes para que o em-
preendimento possa ser concluído e passe a operar. Em linhas gerais, são 
impostas diversas condicionantes em cada uma das etapas do licenciamen-
to, as quais devem ser atendidas pelos empreendedores. No entanto, como 
analisado na seção 5.1, diversos empreendimentos não cumprem com o 
compromisso imposto pelos órgãos ambientais. Assim, as condicionantes, 
que uma vez propostas têm caráter obrigatório e servem como pré-requisi-
to para a emissão de licenças, acabam tendo natureza meramente sugesti-
va. Conforme observado nos casos analisados, o descumprimento das con-
dicionantes não tem sido impeditivo para a emissão das licenças. Portanto, 
o não cumprimento das condicionantes impostas reforça a tese sustentada 
anteriormente de que o modelo trifásico não tem atuado como preclusivo, 
mas, nesses casos, estaria vinculado à emissão da primeira licença.
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Outra discrepância constatada nos casos estudados se refere aos me-
canismos de participação popular no licenciamento. Como apresentado 
na seção anterior, os instrumentos que preveem a realização de audiências 
públicas e a consulta a diversas entidades da sociedade civil exercem im-
portante papel tanto para a redução dos danos socioambientais dos em-
preendimentos, como para oportunizar a discussão do empreendimento 
com a população diretamente e indiretamente afetada por tais atividades. 

No entanto, como constatado nas PCHs analisadas na seção 5.1, a 
participação da sociedade civil pode ser extremamente deficiente. Um 
exemplo que ilustra essa deficiência é o caso da Funai que nem sequer é  
questionada sobre os impactos que os empreendimentos causarão às 
populações indígenas afetadas nos procedimentos analisados. A irregu-
laridade em questão mostra uma falha nas fases que incluem a Funai nos 
empreendimentos que afetam comunidades indígenas. Essa não é apenas 
sistemática e administrativa, pois se caracteriza também como uma viola-
ção da garantia dos direitos humanos das populações diretamente afeta-
das pelos empreendimentos. A Constituição Federal de 1988 garante os 
direitos das comunidades indígenas e estabelece em seu art. 231, § 3.º que:

O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os poten-
ciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais 
em terras indígenas só podem ser efetivados com autoriza-
ção do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades afeta-
das, ficando-lhes assegurada participação nos resultados da 
lavra, na forma da lei.

A literatura que versa sobre o licenciamento indica que, além da bai-
xa participação da sociedade civil diretamente/indiretamente afetada, são 
constantes as ocorrências de audiências públicas fantasmas, isto é, audi-
ências que não ocorrem de fato.72 Comum, nesses casos, que os empre-
endedores argumentem que as audiências foram divulgadas com a ante-
cedência necessária, mas que as populações afetadas não demonstraram 
interesse em comparecer. Outro ponto levantado pela literatura especiali-
zada é a realização de audiências públicas em que os únicos presentes são 
os representantes dos empreendedores. Nesses casos, não há qualquer 
tipo de manifestação por parte das populações afetadas e a audiência 
ocorre para cumprir fins meramente burocráticos, de modo a atingir os 
procedimentos formais necessários. 

Os casos estudados corroboram com a constatação que tem sido dis-
cutida sobre a ineficiência dos mecanismos legais que garantem a partici-
pação popular das populações afetadas, o que torna esse aspecto um pon-

72  DUARTE, Carla Grizzo et al. Analisando audiências públicas no licenciamento 
ambiental: Quem são e o que dizem os participantes sobre projetos de usinas de 
cana-de-açúcar. Saúde e Sociedade. São Paulo, v. 25, n. 4, p. 1.075-1.094, dez. 2016.
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to crítico para a defesa e garantia dos direitos fundamentais dessa camada 
afetada por esses empreendimentos.

Por fim, a flexibilização dos estudos de impacto ambiental, sendo per-
mitido ao empreendedor que substitua o EIA/RIMA pelo RAS, como prevê 
o art. 2.º, I, da Resolução Conama n.º 279/2001, deve ser ponderada. Isto 
porque, conforme mencionado, a flexibilização, em diversos casos, é im-
portante para estimular novos empreendedores, o que garante maior po-
tencial energético, principalmente, para áreas mais carentes. No entanto, 
a simplificação exacerbada dos estudos de impacto ambiental pode acar-
retar em danos socioambientais maiores do que o retorno energético que 
estes trazem. Tal fato decorre da banalização do uso do RAS que, em via 
de regra, somente deveria ser utilizado em casos de impacto ambiental re-
duzido. No entanto, na prática, a Resolução Conama n.º 279/2001 oferece 
margem para que, no licenciamento de PCHs, a apresentação do EIA/RIMA 
seja substituída pelo RAS, não sendo avaliado de forma mais criteriosa o 
grau de impacto ambiental que o empreendimento poderá causar. Assim, 
a utilização desenfreada do RAS pode ser considerada como uma grande 
fragilidade do licenciamento dessa atividade. 

Os casos em que a utilização indevida do RAS acarreta em danos 
gravosos para o meio ambiente e para as populações locais podem ser 
vistos quando mais de uma PCH opera numa mesma bacia hidrográfica. 
Nesses casos, os impactos ambientais de cada empreendimento são ana-
lisados de formas simplificada e isolada. Isto porque uma única PCH até 
poderia impactar o meio ambiente de forma insignificante, porém, quando 
inúmeras PCHs operam de forma conjunta na mesma bacia hidrográfica, 
os impactos podem ser mais significativos do que até mesmo o de uma 
central hidrelétrica de grande porte. Assim, a utilização do RAS, por si só, 
não é encarada como uma grande fragilidade do licenciamento. A grande 
falha ocorre quando, numa mesma bacia com vários empreendimentos, 
são realizados diversos RAS, independentes uns dos outros, incapazes de 
medir os impactos reais que o conjunto de empreendimentos pode causar 
ao meio ambiente e às populações locais. Por isso, conforme salientado na 
seção 4.1 (AAE), para mitigar os danos causados pela banalização do uso 
do RAS, nos casos em que diversos empreendimentos operam numa mes-
ma bacia hidrográfica, torna-se imprescindível a realização de um estudo 
de impacto ambiental capaz de medir os danos socioambientais de um 
conjunto de empreendimentos e não de empreendimento isolado. 
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6. consIderações fInaIs

A pesquisa se propôs debater a regulamentação do licenciamento am-
biental de PCHs no Centro-Oeste brasileiro, tendo como questionamento 
central a possibilidade de o modelo atual assegurar a proteção socioam-
biental do meio e dos atores envolvidos e afetados diretamente pelos em-
preendimentos hidrelétricos. A relevância do tema aqui tratado se estam-
pa no incipiente debate feito atualmente sobre as PCHs e seus impactos 
no cenário brasileiro. Buscou-se abordar, a partir da análise de casos, tanto 
as perspectivas do tema tratado, quanto a função prática do licenciamento 
ambiental das PCHs. 

Diante do exposto, com observância tanto às competências da regula-
ção do licenciamento, quanto aos processos por ele estabelecidos, ambos 
examinados neste trabalho, demonstrou-se a possibilidade da realização 
de um licenciamento adequado e também da necessidade de normas cla-
ras e competência licenciatória bem definida, isto é, regulamentação apro-
priada. Além disso, torna-se essencial que haja regular fiscalização antes, 
durante e após a obtenção de licenças e, igualmente, que as populações 
afetadas tenham seus apelos ouvidos e atendidos na medida do possível. 

Inferiu-se que, ao final de um processo complexo de licenciamento 
ambiental, os desequilíbrios encontrados podem ser derivados não so-
mente do desenho institucional apresentado, mas também dos fatores e 
interesses externos ao processo de licenciamento ambiental das PCHs. A 
problemática poderia ainda estar centralizada não nos elementos apresen-
tados, mas em uma fase posterior ao processo de licenciamento, o que se 
configura, por exemplo, no emblema da fiscalização.
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1. Introdução

A presente pesquisa foi desenvolvida no âmbito de uma parceria interdis-
ciplinar entre o Centro de Tecnologia e Sociedade e a Escola de Direito 
da Fundação Getulio Vargas (FGV Direito Rio), e tem por objeto o estudo 
da responsabilidade civil e da responsabilidade criminal a situações que 
envolvem veículos autônomos. Essa tecnologia, ao mesmo tempo em que 
está no centro da inovação e da ciência, possui implicações eminentemen-
te humanas, que necessitam da reflexão de todos para que sejam, enfim, 
compatibilizadas com o ordenamento jurídico e possam se tornar uma re-
alidade efetiva. 

Busca-se justamente a interseção entre os carros autônomos e os insti-
tutos jurídicos da responsabilidade penal e da responsabilidade criminal, de 
modo a fomentar o debate contemporâneo sobre as possíveis consequências 
legais do uso dos carros autônomos. Para tanto, buscou-se como proposta 
o estudo da natureza jurídica dos carros autônomos, bem como também a 
análise de legislações internacionais existentes sobre o tema e dispositivos 
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legais do ordenamento pátrio que precisam ser compatibilizados com a nova 
realidade.

As questões jurídicas que emergem em decorrência dessa inovação 
são muito semelhantes ao redor do mundo, mesmo que as dificuldades de 
implementação sejam distintas, considerando as diferenças socioeconô-
micas de cada país. Para que esses veículos sejam postos no mercado há 
a necessidade de respostas a questões pertinentes, o que, no momento, a 
base jurídica sobre o assunto se mostra insuficiente. 

O objeto de pesquisa possui, então, destacada relevância social e sur-
ge como um tema de vanguarda, uma vez que busca investigar a respon-
sabilidade civil e a responsabilidade criminal de veículos autônomos, os 
quais – em breve – estarão presentes na realidade de milhões de pessoas.

Com o objetivo de demonstrar a citada relevância e exemplificar como 
o problema de pesquisa se materializa na prática, foram problematizadas 
situações ainda não equacionadas. Diversas empresas, a exemplo de Google,  
investem milhões nessa nova tecnologia que, conforme demonstrado, em 
breve estará presente no cotidiano da sociedade brasileira. Assim, uma pes-
quisa que visa investigar as responsabilidades civis e responsabilidades cri-
minais decorrentes desse modelo automotivo se mostra mais que urgente.

Tendo em mente que os carros autônomos, hoje, são um dos prin-
cipais e mais inovadores tópicos do debate entre tecnologia e direito – 
uma vez que consubstanciam uma importante expressão da inteligência 
artificial diretamente aplicada ao cotidiano do mundo moderno –, alguns 
questionamentos se impõem: Pode um robô, na figura do carro autônomo, 
ser responsabilizado por eventual acidente nas ruas? É possível considerá-
-lo passível de responsabilização jurídica? Qual a margem de responsabi-
lização do fabricante ou do vendedor de tal veículo? E do condutor? São 
essas questões que tornam necessário o estudo da matéria e evidenciam 
a necessidade de futura regulação do legislador brasileiro. A imposição da 
nova tecnologia irá, eventualmente, forçar a atualização legislativa, tornan-
do latente o estudo de seus contornos.

Embora pareçam estar em um horizonte distante, os carros autôno-
mos já se configuram numa realidade e não representam mais uma ideia 
utópica presente apenas em filmes de ficção científica. Dessa forma, o 
trabalho pode servir como subsídio jurídico para futura regulamentação 
e contribuir diretamente para a solução de lacunas teórica e legislativa. 
Ao longo deste artigo serão apresentadas as principais questões que per-
meiam o assunto e serão levantados os principais pontos que o legislador 
deverá observar. 

Tendo em vista a incipiência do tema, a equipe de pesquisa encontrou 
inúmeras dificuldades na apuração de conteúdos que pudessem retratar a 
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experiência brasileira sobre o assunto. Apesar disso, buscou-se apenas in-
troduzir o pertinente e necessário debate, sem a proposta de encerrá-lo e, 
muito menos, de oferecer todas as respostas às problemáticas existentes.  
Foram utilizadas, assim, fontes tradicionais como doutrina e legislação, 
bem como materiais disponíveis em sites e revistas. Além disso, relevante 
mencionar que a discussão se relaciona, em grande parte, aos debates 
morais e éticos sobre justiça e eventual responsabilização de um agente. 
Nesse sentido, questiona-se o que seria melhor na tomada de decisões por 
parte dessa inteligência. Por exemplo: em uma situação em que o semá-
foro é avançado e, em virtude disso, há ocorrência de danos a pedestres 
(oua colisão com outro veículo) o que deve ser privilegiado? O condutor 
ou os outros personagens? Apesar de relevante, o debate sobre justiça e 
moral fornece mais dúvidas do que soluções. Este ponto, contudo, não se 
configura em objeto da pesquisa. 

O tema, todavia, é debatido sobre fontes não tradicionais. Foram uti-
lizadas como metodologia a coleta e a análise de diversas dessas fontes, 
como artigos publicados em plataforma online (sites especializados) e no-
tícias sobre o assunto. Foram entrevistados, ademais, o professor Renato 
Rocha, da FGV/EMAp – Escola de Matemática Aplicada, e doutor em Tec-
nologias Semânticas para Recuperação de Informação pela University of 
Glamorgan (UK); e Patrick Shinzato, doutor em Ciência da Computação 
pela Universidade de São Paulo (USP). São profissionais de larga expertise 
no tema, que auxiliaram ainda a pensar o assunto não somente de forma 
teórica, mas também de forma prática, com foco no enfrentamento de 
questões que envolvem a tecnologia. A pesquisa também enfrentou os 
problemas de campo envolvidos.

Assim, no primeiro ponto, foi analisada a natureza jurídica dos carros 
autônomos. Foram abordadas, na seção 3, as responsabilidades penal e 
civil, de acordo com ensinamentos de doutrinadores, como Cezar Roberto 
Bittencourt, Guilherme de Souza Nucci e Sergio Cavalieri Filho, todas apli-
cadas a situações que envolvem essa tecnologia. Levantou-se, na seção 
4, a legislação internacional pertinente ao tema. Por fim, o material traz 
um panorama da legislação brasileira atual e demonstra a necessidade de 
compatibilização diante dos desafios criados pelos carros autônomos.

Assim, em razão da mencionada lacuna de produções acadêmicas es-
pecíficas sobre o tema, o trabalho ganha contornos de pioneirismo no ce-
nário nacional. Espera-se, com essa iniciativa, contribuir para a regulamen-
tação dessa nova tecnologia, de maneira condizente com o ordenamento 
jurídico brasileiro, ainda carente de estudos sobre o tema. Cumpre trazer 
a lume, diante do acelerado desenvolvimento da tecnologia, a importância 
e a complexidade da matéria, de forma a fomentar o debate e a estimular 
que mais autores se disponham a estudar diretamente as implicações jurí-
dicas dos veículos autônomos.



Anuário de publicAções dA grAduAção 2017440

2. natureza jurídIca dos Veículos autônomos

Temas sobre veículos autônomos geram, de imediato, discussões de na-
tureza jurídica. Em virtude do caráter inovador, estudos sólidos sobre o 
assunto ainda são tímidos, o que faz com que a presente seção seja um 
dos mais controvertidos e interessantes da pesquisa, uma vez que aborda 
questões que ultrapassam o direito. Ao mesmo tempo em que são anali-
sadas tecnologias criadas a partir de algoritmos e fórmulas matemáticas 
exatas, o confronto de debates éticos e morais, relacionados à regulamen-
tação jurídica ainda inexistente, se mostra inevitável.

Encontrar a natureza jurídica se configura em identificar os elemen-
tos fundamentais que integram sua composição e analisá-los na tentativa 
de enquadrar o objeto em alguma das classificações de figuras existentes 
para o direito ou criar novas representações. Nesse sentido, Maria Helena 
Diniz esclarece que a natureza jurídica é a “afinidade que um instituto tem 
em diversos pontos, com uma grande categoria jurídica, podendo nela ser 
incluído o título de classificação”.1

Assim, se torna possível compreender que, a depender do tratamento 
dado pelo direito a veículos autônomos, a responsabilização poderá ter 
desdobramentos diversos, como a possibilidade de análise do dolo e da 
responsabilidade de terceiros ou a inocorrência dessa responsabilização. 
Entretanto, discorrer sobre a natureza jurídica de algo que nem sequer 
existe no Brasil2 é uma tarefa que perpassa, necessariamente, analogias 
com objetos semelhantes e normas de outras jurisdições que abordam o 
uso de veículos autônomos ou se posicionam, ainda que indiretamente, 
sobre o tema. 

Considerando que não há consenso ou sequer discussão mais densa 
sobre a natureza jurídica dos carros autônomos, há necessidade de com-
parar os tratamentos conferidos a robôs dotados de inteligência artificial 
e esses veículos. Tal equiparação ocorre em função da semelhança entre 
o presente objeto de pesquisa e os citados robôs, os quais já possuem 
alguns estudos prévios que funcionam como diretrizes para o trabalho em 
comento.

1  DINIZ, Maria Helena. Dicionário jurídico. São Paulo: Saraiva, v. 3, 1998, p. 337.

2  Até o fim da presente pesquisa havia registro apenas de carros semiautônomos 
no país. Essa informação foi apurada em: PAIXÃO, André. Brasil tem 4 modelos de 
carros à venda que rodam sozinhos, de forma limitada; veja como é. G1 Globo, 1 
ago. 2017. Disponível em: <https://g1.globo.com/carros/noticia/brasil-tem-4-mode-
los-de-carros-a-venda-que-rodam-sozinhos-de-forma-limitada-veja-como-e.ghtml>. 
Acesso em: 27 set. 2017.

https://g1.globo.com/carros/noticia/brasil-tem-4-modelos-de-carros-a-venda-que-rodam-sozinhos-de-forma-limitada-veja-como-e.ghtml
https://g1.globo.com/carros/noticia/brasil-tem-4-modelos-de-carros-a-venda-que-rodam-sozinhos-de-forma-limitada-veja-como-e.ghtml
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Depois de realizada essa aproximação, o próximo passo será analisar 
as controvérsias pertinentes à natureza jurídica de robôs3 na doutrina de 
alguns países, a fim de delimitar em quais pontos tal regramento poderia 
se aproximar do tratamento atribuído aos carros autônomos. 

2.1. breVe defInIção das tecnologIas em análIse

Desde a etimologia da palavra robô, que deriva do tcheco robota (traba-
lho forçado),4 é possível perceber se tratar de uma criação que funciona, 
necessariamente, a partir de comandos de outrem. Tal conceituação foi 
extraída de Ivo Teixeira Gico Junior, o qual traz ainda a definição do Ins-
tituto Americano de Robótica, que o define como “um manipulador re-
programável e multifuncional desenvolvido para mover materiais, partes, 
instrumentos ou utensílios especializados por meio de vários movimentos 
programados para a performance de tarefas variadas”.5

A diferenciação entre robôs e seres humanos é, geralmente, a capaci-
dade de raciocinar e de tomar decisões autônomas. Enquanto o ser huma-
no possui capacidade de raciocínio, o robô não possui. No entanto, com o 
avanço das tecnologias de programação e de inteligência artificial, tornou-
-se possível criar máquinas – como os carros autônomos – que são capazes 
de aprender a partir de decisões tomadas anteriormente, de informações 
obtidas e não apenas atender a comandos binários. 

Nesse ponto, de extrema relevância é o conceito de machine learning 
e também as implicações decorrentes desse processo para a responsabili-
zação em acidentes com carros autônomos. Essa capacidade é entendida 
como a base para os recentes avanços da inteligência artificial. Trata-se do 
método de análise de dados, que visa encontrar padrões sem intervenção 
humana e, a partir de tais padrões, ajustar e aprimorar os resultados. Para isso,  
um algoritmo e um modelo de aprendizagem são estipulados para a solu-
ção de problemas encontrados pela máquina. 

3  GICO JUNIOR, Ivo Teixeira.  Responsabilidade civil dos robôs? Normas so-
ciais de controle dos agentes eletrônicos. Revista Jus Navigandi. Teresina, a. 13, n. 
1.838, 13 jul. 2008. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/11485>. Acesso em: 14 
nov. 2017.

4  RODRIGUES, Sérgio. Robô: até a palavra foi criada em laboratório. Veja.com, 
2013. Disponível em: <http://veja.abril.com.br/blog/sobre-palavras/robo-ate-a-pala-
vra-foi-criada-em-laboratorio/>. Acesso em: 6 nov. 2017.

5  GICO JUNIOR, Ivo Teixeira.  Responsabilidade civil dos robôs? Normas so-
ciais de controle dos agentes eletrônicos. Revista Jus Navigandi. Teresina, a. 13, n. 
1.838, 13 jul. 2008. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/11485>. Acesso em: 14 
nov. 2017.

https://jus.com.br/artigos/11485/responsabilidade-civil-dos-robos
https://jus.com.br/artigos/11485/responsabilidade-civil-dos-robos
https://jus.com.br/revista/edicoes/2008
https://jus.com.br/revista/edicoes/2008/7/13
https://jus.com.br/revista/edicoes/2008/7/13
https://jus.com.br/revista/edicoes/2008/7/13
https://jus.com.br/revista/edicoes/2008/7
https://jus.com.br/revista/edicoes/2008
 <http://veja.abril.com.br/blog/sobre-palavras/robo-ate-a-palavra-foi-criada-em-laboratorio/
 <http://veja.abril.com.br/blog/sobre-palavras/robo-ate-a-palavra-foi-criada-em-laboratorio/
https://jus.com.br/artigos/11485/responsabilidade-civil-dos-robos
https://jus.com.br/artigos/11485/responsabilidade-civil-dos-robos
https://jus.com.br/revista/edicoes/2008
https://jus.com.br/revista/edicoes/2008/7/13
https://jus.com.br/revista/edicoes/2008/7/13
https://jus.com.br/revista/edicoes/2008/7/13
https://jus.com.br/revista/edicoes/2008/7
https://jus.com.br/revista/edicoes/2008
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Em entrevista com o professor Renato Rocha Souza,6 este afirmou 
que grande parte da inteligência artificial é baseada atualmente no que se 
chama de “aprendizado supervisionado”. Nesse sentido, vale destacar a 
seguinte passagem da entrevista:

Do Pac-Man, por exemplo, esses jogos aprendem com o fe-
edback: “eu não posso bater na parede, eu não posso bater 
nos fantasminhas”. Eles vão aprendendo com os pontos, en-
tão quer dizer, eles têm esse tipo de input e vão moldando 
seu comportamento a partir desse feedback que eles têm do 
sistema. Todo sistema de medicina diagnóstica, de medicina 
e predição sobre doenças e etc. tem a ver com dados históri-
cos. Você coleta dados de exames com centenas de milhares 
de pacientes, dados detalhados – glicemia […] e todo esse 
tipo de contagens –, e com o tempo você sabe o caso de 
pessoas que adquiriram determinadas doenças e é muito fá-
cil para o sistema de inteligência artificial abstrair essas infor-
mações, que são indicativas de um determinado estado de 
saúde, e prever um tipo de doença, um câncer, por exemplo. 
Mas aí é o que vocês estão falando, existe ainda uma resistên-
cia muito grande da sociedade em acreditar em diagnósticos 
de máquinas, que até mesmo da classe média em determi-
nados casos, mas o fato é que os sistemas aprendem pela 
experiência. Eles têm um conjunto de dados de teste que é 
utilizado para tomar decisões no futuro.7

Adentrando-se um pouco mais ao tema, o citado professor afirma que 
os robôs são programados para, mesmo após o “aprendizado”, não to-
marem qualquer decisão que possa prejudicar, de alguma forma, os seres 
humanos. Entretanto, em situações que exigem as chamadas “decisões di-
fíceis”, não há qualquer previsão sobre a tomada de decisão do robô, como 
se pode observar no elucidativo esclarecimento de Renato Rocha adiante: 

Têm duas questões aí: tem uma questão que é intrínseca a 
[...] não sei se vocês já leram Isaac Asimov quando fala “Eu, 
Robô”, as leis da robótica [...] quer dizer, o robô é proibido 
de fazer mal a seres humanos, em um passado mais românti-
co de robótica etc., mas existem decisões difíceis como, por 
exemplo, se um acidente é iminente e você vai matar ou o 
ocupante ou o transeunte, será que a gente deve conceber 

6  Professor e pesquisador da FGV/EMAp - Escola de Matemática Aplicada e pro-
fessor colaborador da Escola de Ciência da Informação da Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG).

7  ROCHA, Renato. Responsabilidade penal e responsabilidade civil no caso de aci-
dentes autônomos. Entrevista concedida a Giovana Carneiro e Nathália Moroz Bärg. 
Rio de Janeiro, 21 ago. 2017.
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essa lógica de minimizar as perdas humanas ou não? Isso 
tudo é programável.8

A indagação de Renato Rocha será abordada com mais profundidade 
na seção que trata de responsabilidade civil e responsabilidade penal dos 
veículos autônomos. Mas o que se pontua nesse momento é que o “apren-
dizado” do robô, a partir de experiências, faz com que sua própria previsi-
bilidade diminua cada vez mais. E essa falta de previsibilidade faz com que 
a demanda para uma solução eficaz no tema da responsabilização dessas 
máquinas se torne cada vez mais urgente. 

Outro cenário se configura na possibilidade de o programador, em 
carros autônomos, estabelecer um espectro de imagens classificadas 
como pedestres ou não pedestres, por exemplo. A partir dessa primeira 
série apresentada, o programador poderia mostrar ao computador novas 
fotos que deveriam ser categorizadas conforme as classificações apresen-
tadas. Dessa forma, tecnologias dotadas de machine learning passariam 
então a expandir a compreensão em relação ao tema, a partir dos resulta-
dos obtidos em experiências anteriores.9 

Trata-se de capacidade que levanta posicionamentos no sentido de 
que robôs e demais tecnologias seriam passíveis de responsabilização. 
Nesse sentido, Bringsjord aborda a autoconsciência e a culpa como pressu-
postos para a responsabilização, o quais seriam atendidos com o machine  
learning.10 No entanto, as pretensões dos argumentos levantados neste 
trabalho não se propõem a maior aprofundamento, mas apenas abordar 
o tema da natureza jurídica dos veículos autônomos e relacionar com o 
objeto das responsabilidades civil e penal.

2.2. analogIa entre outras tecnologIas dotadas de 
IntelIgêncIa artIfIcIal e Veículos autônomos

Para os fins da analogia pretendida torna-se necessária a conceituação de 
inteligência artificial, que pode ser brevemente entendida como a capaci-

8  ROCHA, Renato. Responsabilidade penal e responsabilidade civil no caso de aci-
dentes autônomos. Entrevista concedida a Giovana Carneiro e Nathália Moroz Bärg. 
Rio de Janeiro, 21 ago. 2017.

9  BRUMMEL, Scott “Esko”. Duke SciPol. Artificial Intelligence, Automation, and the 
Economy. Publicado em: 7 jun. 2017. Disponível em: <http://scipol.duke.edu/content/
artificial-intelligence-automation-and-economy> Acesso em: 30 out. 2017.

10 BRINGSJORD, Selmer; SCHIMANSKI, Bettina. What is Artificial Intelligence? Psy-
chometric AI as an Answer. Disponível em: <https://www.ijcai.org/Proceedings/03/
Papers/128.pdf>. Acesso em: 30 out. 2017.

https://www.ijcai.org/Proceedings/03/Papers/128.pdf
https://www.ijcai.org/Proceedings/03/Papers/128.pdf
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dade posta na programação das máquinas em aprender a partir de suas 
experiências. Cumpre consignar definição exposta em um dos primeiros 
artigos que versam diretamente sobre o tema:

[...] “um esforço em tornar computadores em máquinas com mentes, 
no sentido pleno e literal” (HAUGELAND, 1985); ou “a automação de ativi-
dades associadas ao pensamento humano, como a tomada de decisões e 
resolução de problemas” (BELLMAN, 1978) ou ainda: “a arte de criar má-
quinas que executam funções que exigem inteligência quando realizada 
por pessoas” (KURZWEIL, 1990).11

Oportuno consignar também as características que o Parlamento Eu-
ropeu prevê para fins de regulamentação de robôs autônomos dotados 
de inteligência artificial, isto é, a capacidade de: (i) adquirir autonomia por 
meio de sensores e/ou através da troca de dados com o seu ambiente 
(interconectividade), troca e análise de dados; (ii) aprender por si mesmo 
(critério opcional); (iii) possuir suporte físico; (iv) adaptar seu comporta-
mento e suas ações ao ambiente em que se encontra.12

Nesse sentido, ainda que não exista uma definição consolidada para a 
inteligência artificial, Nils J. Nilsson, pesquisador da Universidade de Stan-
ford, a define como a atividade voltada à criação de máquinas inteligentes, 
sendo a inteligência a qualidade que viabiliza seu funcionamento apropriado,  
conforme o ambiente em que está inserido.13

Assim, de acordo com os parâmetros aplicados pelo Parlamento Eu-
ropeu para a definição de robôs autônomos, é possível perceber que ela 
se aplica em larga medida aos carros autônomos. Dessa forma, é possível 
traçar um paralelo entre a responsabilização jurídica em potenciais aciden-
tes com carros autônomos e os entendimentos firmados sobre acidentes 
com robôs em fábricas. 

Essa visão fica mais clara com a análise de um caso concreto: em julho 
de 2015, Wanda Holbrook, uma operária numa fábrica de automóveis, mor-
reu devido a um acidente provocado por movimentações inesperadas de 
um robô que ajudava a montar as partes dos veículos. O marido de Wanda 
ingressou com ação penal no Tribunal Federal de Michigan por homicídio 
por negligência em face das companhias de robótica responsáveis pela 

11  FELIPE, Bruno Farage da Costa. Direitos dos robôs, tomadas de decisões e es-
colhas morais: Algumas considerações acerca da necessidade de regulamentação 
ética e jurídica da inteligência artificial. Revista Juris Poiesis. Rio de Janeiro, v. 20, n. 
22, 2017. Disponível em: <http://revistaadmmade.estacio.br/index.php/jurispoiesis/
article/viewFile/3423/1531>. Acesso em 27 ago. 2017.

12  Ibid.

13  NILSSON, Nils J. The Quest For Artificial Intelligence: A History of Ideas and 
Achievements. Cambridge University Press. Londres, 13. ed., set. 2009. Disponível 
em: <http://ai.stanford.edu/~nilsson/QAI/qai.pdf>. Acesso em: 10 out. 2017.

http://revistaadmmade.estacio.br/index.php/jurispoiesis/article/viewFile/3423/1531
http://revistaadmmade.estacio.br/index.php/jurispoiesis/article/viewFile/3423/1531
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fai.stanford.edu%2F~nilsson%2FQAI%2Fqai.pdf&h=ATM7SL3JhfddMusWf4NpakDYOVAKlgaMO0Vb_O1MUrIBeKIA1RDrx5C0yGIsfjRljZPKLb71Q08QmzRrqJ5jxnu7CgifXQei6Vi5jonQLJLlAoI4jMv2etydVhVCmhd0el-poLKrXdGSpGBjjME0rMtIQi7GgsilNqA
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construção e manutenção do robô.14 No entanto, ainda não houve decisão 
definitiva.

Ressalta-se que nos Estados Unidos ainda não existem parâmetros de 
segurança para as indústrias de robótica15 – mesmo com o expressivo nú-
mero de ao menos trinta e três mortes ou lesões em locais de trabalho nos 
últimos trinta anos, de acordo com os dados da Occupational Safety and 
Health Administration.16 Contudo, essa cifra tende a aumentar à medida 
que a automação dos robôs e o desenvolvimento da inteligência artificial 
avançam e integram o cotidiano das pessoas sem a existência de medidas 
de segurança estipuladas.

A evolução da inteligência artificial levanta questionamentos sobre 
o limite da responsabilização dos fabricantes de robôs e de sistemas pro-
gramados a aprender, na medida em que passam por situações como o 
acidente previamente descrito. Justamente por serem espécies do mesmo 
gênero – inteligência artificial –, o mesmo problema surge no âmbito dos 
carros autônomos. Nessa segunda categoria há uma complexidade ainda 
maior, com a inserção da figura do condutor como um dos possíveis res-
ponsáveis. 

No panorama hodierno de responsabilização, fabricantes de carros 
autônomos, como Google, Volvo e Mercedez-Benz, já se posicionaram no 
sentido de que se responsabilizariam por eventuais acidentes. Há quem 
defenda, no entanto, que essa promessa é uma estratégia de marketing. 
Isto é, assumir a responsabilidade seria apenas uma forma para convencer 
potenciais clientes a comprar seus carros.17 Diante disso, imperioso proce-
der ao estudo da responsabilização civil e também da responsabilização 
criminal da tecnologia em comento.

14  DIÁRIO DE NOTÍCIAS. Robô descontrolado mata mulher em fábrica. Publicado 
em: 17 mar. 2017. Disponível em: <http://www.dn.pt/sociedade/interior/robo-descon-
trolado-mata-mulher-em-fabrica-5732729.html>. Acesso em: 10 out. 2017.

15  UNITED STATES DEPARTMENT OF LABOR. Overview. Disponível em: <https://
www.osha.gov/SLTC/robotics/>. Acesso em: 5 set. 2017.

16  MARKOFF, John; MILLER, Claire Cain. As Robotics Advances, Worries of Kil-
ler Robots Rise. The New York Times. Publicado em: 16 jun. 2014. Disponível em: 
<https://www.nytimes.com/2014/06/17/upshot/danger-robots-working.html?_r=0>. 
Acesso em: 6 nov. 2017 (tradução livre) “at least 33 workplace deaths and injuries 
in the United States in the last 30 years, according to data from the Occupational 
Safety and Health Administration”.

17  OLIVEIRA, C.E.E.; LEAL, T.A.C.B. Considerações sobre os veículos autônomos: 
Possíveis impactos econômicos, urbanos e das relações jurídicas. Brasília: Núcleo 
de Estudos e Pesquisas/CONLEG/Senado, out. 2016 (Texto para Discussão n. 214,  
p. 3). Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/publicacoes/estudos-legislati-
vos/tipos-de-estudos/textos-para-discussao/td214>. Acesso em: 20 mar. 2017.

http://www.dn.pt/sociedade/interior/robo-descontrolado-mata-mulher-em-fabrica-5732729.html
http://www.dn.pt/sociedade/interior/robo-descontrolado-mata-mulher-em-fabrica-5732729.html
https://www.osha.gov/SLTC/robotics/
https://www.osha.gov/SLTC/robotics/
https://www.nytimes.com/2014/06/17/upshot/danger-robots-working.html?_r=0
http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/organizations/o/occupational_safety_and_health_administration/index.html?inline=nyt-org
http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/organizations/o/occupational_safety_and_health_administration/index.html?inline=nyt-org
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3. responsabIlIzação jurídIca em IncIdentes que 
enVolVam Veículos autônomos

Como claramente demonstrado na seção anterior, as responsabilizações 
civis e penais dos carros autônomos geram diversos questionamentos e 
incertezas e, em sua maioria, ainda sem respostas. Por se tratar de assunto 
de vanguarda inexiste doutrina específica consolidada e os autores nacio-
nais divergem, por exemplo, sobre a necessidade ou não de atualização le-
gislativa, em razão das mudanças que surgem derivadas dessa tecnologia. 

Diante disso, o foco é abordar as principais controvérsias da respon-
sabilização em acidentes envolvendo carros autônomos e verificar se o 
disposto no direito vigente já é suficiente para solucionar as demandas. Em 
um primeiro momento, com o intuito de sintonizar os conceitos de respon-
sabilidade civil e responsabilidade penal ao tema, serão utilizadas doutri-
nas confeccionadas por Cezar Roberto Bittencourt e Guilherme de Souza 
Nucci, no que tange à responsabilidade penal, e Sergio Cavalieri, no âmbito 
da responsabilidade civil. Em sequência, a abordagem se concentrará nas 
principais questões sobre a matéria e apresentará possíveis soluções jurídi-
cas para o atual cenário brasileiro. Por fim, as lacunas existentes serão pro-
blematizadas e pontuadas de acordo com as carências do cenário jurídico. 

3.1. responsabIlIdade cIVIl

Por responsabilidade civil entende-se, em linhas gerais, a obrigação de re-
paração pelo dano causado. É o dever de responder pelas condutas come-
tidas por um indivíduo para um segundo, em virtude do descumprimento 
de uma norma preexistente ou da lesão a um bem jurídico. Em suma, o 
primeiro fica encarregado de reparar o dano que causou a outrem. 

Existem duas modalidades: responsabilidade objetiva, que independe 
de culpa, mas se concretiza com a assunção de um risco; e responsabi-
lidade subjetiva, a qual depende da presença de culpa. Esclarecido isso, 
cumpre delimitar que por culpa entende-se negligência, imprudência ou 
ação deliberada. Por sua vez, o risco pode ser compreendido como a pro-
babilidade de perigo ou dano que a atividade possa vir a causar em razão 
de sua natureza.

De acordo com Sergio Cavalieri, a ordem jurídica visa proteger o lícito 
e repudiar o ilícito. Dentro desse cenário, a ordem jurídica pode estabele-
cer deveres positivos – de dar ou fazer –, ou deveres negativos – de não 
fazer ou tolerar alguma coisa. Assim, o citado autor define dever jurídico 
como:
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[...] a conduta externa de uma pessoa imposta pelo Direi-
to Positivo por exigência da convivência social. Não se trata 
de simples conselho, advertência ou recomendação, mas de 
uma ordem ou comando dirigido à inteligência e à vontade 
dos indivíduos, de sorte que impor deveres jurídicos importa 
criar obrigações.18 

Esse conceito importa na análise da responsabilidade civil porque a 
violação de um dever jurídico configura um ilícito, o qual, por conseguinte, 
gera um novo dever: o de reparar o dano causado. O citado novo dever 
recebe o nome de responsabilidade civil. Vale destacar novamente as pa-
lavras do festejado Sergio Cavalieri:

[...] responsabilidade exprime a ideia de obrigação, encargo,  
contraprestação. [...] Designa o dever que alguém tem de re-
parar o prejuízo decorrente da violação de um outro dever 
jurídico. Em apertada síntese, responsabilidade civil é um de-
ver jurídico sucessivo que surge para recompor o dano de-
corrente da violação de um dever jurídico originário. Só se 
cogita, destarte, de responsabilidade civil onde houver viola-
ção de um dever jurídico e dano. Em outras palavras, respon-
sável é a pessoa que deve ressarcir o prejuízo decorrente da 
violação de um precedente dever jurídico.19 

Outro ponto relevante sobre o tema é a distinção entre obrigação e 
responsabilidade. Obrigação se refere ao dever jurídico originário, ao pas-
so que a responsabilidade se configura em um dever sucessivo, decorrente 
da violação de uma obrigação preexistente. O Código Civil faz tal distinção 
no art. 389, in verbis: “Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o 
devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo 
índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado”.

Passa-se adiante, uma vez expostos os conceitos fundamentais so-
bre a responsabilidade, para a distinção entre responsabilidade subjetiva e 
responsabilidade objetiva. Em apertada síntese, responsabilidade objetiva 
seria aquela que pode ser imputada a um indivíduo, em decorrência do 
cometimento de um ilícito, que independe da aferição de dolo ou culpa. 
Em contrapartida, a responsabilidade subjetiva seria a responsabilidade 
atribuída a um indivíduo em decorrência do cometimento de um ilícito, a 
partir da comprovação da presença de dolo ou culpa por parte do agente 
em suas ações. O tema não gera maiores controvérsias e é tratado pelos 

18  CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 7. ed. São Paulo: 
Atlas, 2007, p. 1-2. 

19  Ibid.
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autores de forma muito breve. A título de exemplo, Fávio Tartuce aborda o 
tema de maneira efêmera, como se pode observar adiante: 

Assinale-se que os profissionais da área de saúde assumem, 
em regra, uma obrigação de meio, o que justifica a sua res-
ponsabilização mediante culpa (responsabilidade subjetiva), 
conforme o art. 951 do CC e o art. 14, § 4.º, do CDC. Entretanto,  
alguns profissionais dessa área, caso do médico cirurgião 
plástico estético, assumem obrigação de resultado, sendo a 
sua responsabilidade independente de culpa (responsabili-
dade objetiva) [...].20 (grifou-se) 

3.2. responsabIlIdade penal

Por responsabilidade penal entende-se o dever jurídico de responder pela 
conduta praticada que violou uma norma incriminadora. Nesse cenário, há 
a figura do crime, que pode ser conceituado como a conduta descrita e 
proibida pela lei, o chamado tipo penal. Faz-se necessário esclarecer que 
a “conduta” pode ser definida como ação ou omissão voluntária, e cons-
ciente que deve exteriorizar uma vontade de agir. Praticada a conduta, 
o agente deve ser responsabilizado penalmente, uma vez que optou por 
realizar uma ação (ou omissão) que violou um tipo penal.

Cezar Roberto Bitencourt, ao tratar sobre o tema da responsabilidade 
penal, se dispõe a definir o campo de atuação do direito penal e como a 
figura da responsabilidade penal se insere nesse cenário. Nesse sentido:

Na verdade, o Direito Penal protege, dentro de sua função éti-
co-social, o comportamento humano daquela maioria capaz 
de manter uma mínima vinculação ético-social, que participa 
da construção positiva da vida em sociedade por meio da 
família, escola e trabalho. O Direito Penal funciona, num pri-
meiro plano, garantindo a segurança e a estabilidade do juízo 
ético-social da comunidade, e, em um segundo, reage, diante 
do caso concreto, contra a violação ao ordenamento jurídico-
-social com a imposição da pena correspondente. Orienta-se 
o Direito Penal, segundo a escala de valores da vida em so-
ciedade, destacando aquelas ações que contrariam essa es-
cala social, definindo-as como comportamentos desvaliosos, 
apresentando, assim, os limites da liberdade do indivíduo na 
vida comunitária. A violação desses limites, quando adequa-

20  TARTUCE, Flávio. Direito civil: Lei de introdução e parte geral. 10. ed., rev., atual. 
e ampliada. Rio de Janeiro/São Paulo: Forense/Método, v. 1, 2014, p. 147.
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da aos princípios da tipicidade e da culpabilidade, acarretará 
a responsabilidade penal do agente. Essa consequência jurídi-
co-penal da infração ao ordenamento produz como resultado 
ulterior o efeito preventivo do Direito Penal, que caracteriza a 
sua segunda função.21 

Na mesma linha, Guilherme de Souza Nucci aponta que o direito penal 
é “o conjunto de normas jurídicas voltado à fixação dos limites do poder 
punitivo do Estado, instituindo infrações penais e as sanções correspon-
dentes, bem como regras atinentes à sua aplicação”.22

Em suma, conclui-se que, assim como a responsabilidade civil, a res-
ponsabilidade penal se caracterizaria por uma violação de um indivíduo 
com outrem. O que as diferencia é o fato de a segunda afrontar uma norma 
de direito penal, o que a situa em um cenário de tratamento diferenciado.

Diferente da responsabilidade civil, que possui natureza reparatória, 
a responsabilidade penal possui natureza punitiva. Isso afeta desde o tra-
tamento processual que é dado para os ilícitos, até as sanções impostas 
a indivíduos que violam norma penal. Além disso, aqui há um interesse 
público violado, o que, em princípio, gera uma mobilização estatal para 
remediar essa violação. 

Não há hierarquia entre as duas modalidades de responsabilidade. En-
tretanto, as sanções impostas no âmbito civil têm caráter mais punitivo, 
em decorrência da gravidade maior das violações, além de existir interesse 
público, e não privado, em jogo, a exemplo dos casos no âmbito do direito 
civil. 

3.3. questões emergentes

Diversos são os questionamentos sem respostas sobre hipotéticos cená-
rios que podem surgir. Isso ocorre, em ampla medida, por falta de uma 
legislação que trate diretamente das situações em que os carros autôno-
mos estão inseridos, além de falta de interesse inicial, em que se prioriza o 
avanço tecnológico dos carros autônomos, mas sem se preocupar com os 
riscos práticos que esses veículos proporcionam. 

Uma questão primordial na esfera da responsabilização consiste em 
saber quem responde no caso de eventual acidente: O fabricante? Os pas-

21  BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 
2012, p. 22.

22 NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal. 10. ed., rev., atual. e amplia-
da. São Paulo: Revista dos Tribunais, v. 1, 2. tiragem, 2014, p. 48.
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sageiros? A empresa de GPS responsável por conduzir o carro nos mo-
mentos do acidente? 

A despeito das diversas controvérsias, a unanimidade reside no fato 
de que acidentes continuarão a existir, ainda que em número considera-
velmente reduzido, o que não afasta a necessidade de averiguação de in-
cidência, ou não, de responsabilização jurídica. Diante do exposto, alguns 
cenários são possíveis, bem como o afastamento de situações que, na prá-
tica, se configuram em verdadeiros absurdos. 

A grande questão que envolve a possibilidade de o(s) passageiro(s) 
tomar(em) a condução do veículo em situações de perigo iminente é que, 
ao possibilitar isso, a responsabilidade poderia recair também sobre o pas-
sageiro e não exclusivamente sobre o fabricante ou sobre a empresa de 
GPS. Isso se configuraria em uma incongruência se se considerar que um 
dos principais benefícios que essa nova modalidade automobilística busca 
proporcionar é, justamente, uma abstenção do(s) passageiro(s) para com 
a condução do carro. 

Assim, como se poderia exigir que, em algumas hipóteses, caso hou-
vesse perigo iminente, o passageiro tomasse o controle do carro? Esse 
cenário exigiria que os passageiros estivessem a todo tempo atentos ao 
trajeto, com o encargo de interferir nas ações do robô. Esse fato, infeliz-
mente, acabaria com as grandes inovações dos carros autônomos, quais 
sejam: liberdade, conforto e abstenção de controle do veículo.

Ainda sobre esse ponto, há uma divisão no nível de autonomia do 
carro autônomo. A partir de estudo realizado pelo Senado Federal sobre 
carros autônomos há, pelo menos, quatro níveis de automação,23 como se 
pode extrair adiante:

Sem automação (Nível 0): o motorista, em todos os momen-
tos, está em completo controle das funções básicas do veícu-
lo, como freios, direção e aceleração; Automação de funções 
específicas (Nível 1): envolve a automação de uma ou mais 
funções básicas do veículo, como o ESP – controle eletrôni-
co de estabilidade do veículo: o sistema assume o controle 
dos freios e, dependendo do fabricante, da direção e acele-
ração para evitar a perda de controle do veículo – ou BAS/
EBA – sistema de auxílio a frenagem de emergência: aplica a 
máxima frenagem do veículo em situações que o sistema jul-
ga necessárias; Automação de funções combinadas (Nível 2): 

23  OLIVEIRA, C.E.E.; LEAL, T.A.C.B. Considerações sobre os veículos autônomos: 
Possíveis impactos econômicos, urbanos e das relações jurídicas. Brasília: Núcleo 
de Estudos e Pesquisas/CONLEG/Senado, out. 2016 (Texto para Discussão n. 214, 
p. 2-3). Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/publicacoes/estudos-legislati-
vos/tipos-de-estudos/textos-para-discussao/td214>. Acesso em: 20 mar. 2017.
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envolve a automação de, pelo menos, duas funções básicas 
do veículo, que devem operar de forma coordenada, de modo 
a permitir que o motorista fique dispensado de controlá-las. 
Trata-se do caso do controle adaptativo de cruzeiro (ACC) – 
sistema que permite ao veículo manter uma distância segura 
em relação aos veículos a sua frente. Caso os veículos à frente 
reduzam a velocidade, o sistema também reduz a sua própria 
para manter a distância de segurança. Caso os veículos à fren-
te acelerem, o sistema aumenta a velocidade até um limite 
determinado pelo condutor – combinado a sistemas de ma-
nutenção do veículo dentro da faixa de circulação – Existem 
várias siglas para esse sistema, como LCA ou LKS. Seu funcio-
namento baseia-se em uma câmera que detecta o centro da 
faixa de circulação e que aciona o volante quando é detec-
tado um desvio não intencional do veículo em relação a esse 
eixo, de forma a corrigir o desvio; Automação limitada (Nível 
3): os veículos são capazes de controlar autonomamente to-
das as suas funções básicas, sob determinadas circunstâncias 
de tráfego ou do ambiente. Entretanto, nesse nível, ainda é 
necessário um condutor habilitado estar de prontidão caso 
o veículo determine que as circunstâncias que permitem sua 
autonomia não mais estejam presentes; Automação completa 
(Nível 4): os veículos são capazes de controlar todas as suas 
funções básicas, sob quaisquer circunstâncias. Ao contrário 
do nível 3, os veículos não necessitam da presença de condu-
tores habilitados e podem trafegar, até mesmo, vazios.24

Assim, a possível responsabilização dependerá de quais categorias a 
legislação nacional irá determinar como válidas. Se houver total autono-
mia do veículo, não será exigido qualquer interferência na condução deste, 
apenas os fabricantes ou os sistemas de GPS poderiam ser responsabi-
lizados e o cenário de automação seria o do nível 4. Este seria o melhor 
cenário, tendo em vista as propostas inovadoras desse sistema autônomo, 
que proporcionaria maior liberdade dos passageiros, por não terem que 
ficar atentos ao trânsito, além de pessoas não habilitadas poderem utilizar 
tais modalidades. Caso seja exigida uma atenção contínua dos passageiros 
para possível mudança de condução, grande parte dos benefícios desses 
carros seria renunciada.

Apenas na hipótese de existir uma possibilidade de agir e também 
um dever de agir é que se poderia exigir do passageiro uma ação diante 
de perigo iminente. Isso porque não seria razoável responsabilizar o pas-
sageiro sem que ele tivesse qualquer possibilidade de alterar o resultado 

24  Ibid. 



Anuário de publicAções dA grAduAção 2017452

final. Contudo, isso implica, justamente, na extinção da inovação a qual se 
propõe criar. Diante das obrigações, o conforto do passageiro deve passar 
por uma completa ausência de responsabilidades. 

Percebeu-se que tanto na modalidade da responsabilidade civil, quan-
to na modalidade da responsabilidade penal somente há de se falar em 
responsabilidade diante de ação de um indivíduo que produz uma lesão a 
outrem. Se o passageiro não tiver qualquer domínio sobre a condução do 
veículo, não há qualquer nexo causal entre a figura do viajante e o resulta-
do lesivo. Assim, não há qualquer forma de imputação de responsabilidade 
a tripulantes.

Necessário fazer ainda, nesse ponto, uma ressalva quanto aos incen-
tivos para que os indivíduos comprem carros autônomos. A depender do 
nível de automação e da responsabilidade atribuída ao dono do veículo é 
possível que tal tecnologia não ofereça vantagens que compensem seus 
custos. A vantagem de adquirir um carro autônomo é justamente a desvin-
culação do indivíduo da responsabilidade de estar atento ao trânsito. Ao 
retirá-la, parte considerável dos incentivos para aderir a essa nova tecno-
logia desaparece. 

Assim, o viés prático deve ser ponderado, tendo em vista que caso os 
benefícios passem a ser cada vez menores, haverá um ponto em que o in-
centivo para o ingresso nessa nova modalidade automobilística deixará de 
existir. Ou seja, os benefícios que os carros autônomos buscam proporcio-
nar são, entre outros, redução de esforço com a automatização da direção, 
maior fluxo no trânsito, além da possibilidade de pessoas não habilitadas 
– como crianças e deficientes – poderem se locomover através de veículo 
privado. Entretanto, a partir do momento em que esses benefícios não são 
mais proporcionados, através da responsabilização dos passageiros, por 
exemplo, haverá mais desincentivos do que incentivos para a implementa-
ção dos veículos autônomos.

Um terceiro cenário fundamental a ser debatido se torna mais fácil 
de ser compreendido com um exemplo: suponha a hipótese em que um 
veículo autônomo se depare com uma criança, que subitamente tenha en-
trado na via, e o “motorista virtual” não teve tempo de reação para desviar. 
Quem seria responsabilizado pelo acidente no caso apresentado? Há di-
versas possibilidades, como o dono do carro, a fabricante do veículo cujo 
sistema não evitou o atropelamento ou até mesmo os pais da criança.

Esse ponto envolve assunto ainda mais complexo, uma vez que traz 
à tona uma questão moral inserida na programação desses carros autô-
nomos. Outro cenário que impõe uma reflexão moral pode ser descrito 
como uma determinada situação extrema, na qual suas únicas opções são 
proteger os passageiros ou atropelar 10 pedestres. A programação desses 
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veículos seria configurada para proteger os passageiros a qualquer custo 
ou para ferir o menor número de pessoas?25

Em resposta à indagação acima, Christoph von Hugo, gerente da 
montadora de sistemas de assistência ao condutor e segurança ativa, de-
clarou que a Mercedes-Benz vai proteger seus condutores sempre que 
possível.26 Christoph deu essa declaração ao ser questionado sobre qual 
seria a resposta do carro autônomo ao identificar um grupo de crianças 
correndo na estrada. Nesse contexto, o veículo não teria tempo de frear. 
Desviar das crianças significaria jogar o veículo contra um caminhão ace-
lerando na direção contrária ou arremessar o carro de um penhasco – com 
ambas as opções significando a morte certa para qualquer pessoa dentro 
do automóvel. 

De acordo com o gerente da montadora, em um cenário como esse, 
tal atitude seria justificada com base na tese de que, “se você tem certeza 
absoluta que pode salvar ao menos uma vida, é imprescindível que essa 
vida seja salva e que essa seja sua principal prioridade”. Essa resposta foi 
revolucionária no meio automobilístico, tendo em vista que as outras mon-
tadoras nunca se pronunciaram sobre o assunto. Esse comentário também 
seria uma resposta ao não respondido Trolley Problem, de 1967.27 

Mas o que isso significa empiricamente? Havia a crença de que com a 
chegada dos carros autônomos implicaria em uma significativa redução nos 
acidentes com veículos automotores, já que uma série de acidentes pode-
riam ser evitados com base em sensores, câmeras e análises feitas em tem-
po real graças a uma infinidade de tecnologias integradas a esses sistemas. 
No entanto, a partir da citada declaração, esse cenário seria invertido.28 

Como ainda não há uma declaração oficial da maioria das montado-
ras, assim como não há um parecer político sobre o assunto, o tema segue 
em aberto. O que deve se levar em consideração nesse cenário é que, caso 
essa situação vire o comportamento padrão, pode significar um desincen-

25  TEFFÉ, Chiara Spadaccini de. Quem responde pelos danos causados pela IA? 
Jota, de 24 out. 2017. Disponível em: <https://jota.info/artigos/quem-responde-pe-
los-danos-causados-pela-ia-24102017>. Acesso em: 9 nov. 2017.

26  RODRIGUES, Marcelo. Sim, o carro autônomo da Mercedes vai atropelar você 
para salvar condutor. Tecmundo, de 15 out. 2016. Disponível em: <https://www.te-
cmundo.com.br/mercedes/110591-sim-carro-autonomo-mercedes-atropelar-voce-
-salvar-condutor.htm>. Acesso em: 9 nov. 2017.

27  Sobre o dilema que envolve o trolley problem, veja mais em DAVIS, Lauren Cassa-
ni. Would You Pull the Trolley Switch? Does it Matter? The Atlantic, de 9 out. 2015. Dis-
ponível em: <https://www.theatlantic.com/technology/archive/2015/10/trolley-pro-
blem-history-psychology-morality-driverless-cars/409732/>. Acesso em: 9 nov. 2017.

28  RODRIGUES, Marcelo. Sim, o carro autônomo da Mercedes vai atropelar você 
para salvar condutor. Tecmundo, de 15 out. 2016. Disponível em: <https://www.te-
cmundo.com.br/mercedes/110591-sim-carro-autonomo-mercedes-atropelar-voce-
-salvar-condutor.htm>. Acesso em: 9 nov. 2017.
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tivo para os governos estatais apoiarem essa nova modalidade automobi-
lística, além da probabilidade de gerar um descrédito com relação à massa 
mais conservadora da sociedade. 

Adentrando ao tema da responsabilidade, quem seria o mais propício 
para responder por tais lesões a terceiros? Ainda seria possível discutir a 
imputabilidade dessas lesões ao passageiro? De acordo com as situações 
apresentadas, provavelmente não. E isso porque a decisão de priorizar a 
vida dos passageiros, em detrimento dos pedestres, foi exclusiva das mon-
tadoras e das empresas que desenvolvem o sistema operacional desses 
carros. Como bem pontuado anteriormente, as modalidades de responsa-
bilidade exigem uma ação lesiva de um indivíduo para um terceiro. Assim, 
não seria razoável imputar responsabilidade ao passageiro por decisão a 
qual ele não possuía qualquer domínio, tendo em vista não haver nexo 
causal entre a figura do viajante e o resultado lesivo. Pairam ainda muitas 
dúvidas sobre esse cenário, que se contasse com a certeza já seria um bom 
ponto de partida. 

Um segundo cenário, ainda dentro dessa questão da moralidade dos 
carros autônomos, seria a situação em que a assistente pessoal, que está 
vinculada ao sistema dos carros autônomos, se depara com o fato de um 
de seus passageiros premeditar um crime, armazenar imagens de pedo-
filia, utilizar substâncias ilícitas ou praticar qualquer ato ilícito. O sistema 
deveria reportar tais condutas para as autoridades oficiais ou deveria res-
peitar a privacidade de seus clientes? 

Diferente da primeira hipótese, não há nenhuma resposta prévia para 
esse cenário. O mais coerente seria uma previsão expressa no contrato, 
que seria assinado entre a montadora e o cliente. Entretanto, uma resposta 
racional seria a analogia com a confidencialidade que há em diversas pro-
fissões, como na advocacia e na psicologia. Essa seria uma forma de prote-
ger o cliente em seu “espaço privado”. Não se questiona aqui o fato de que 
todos os ilícitos penais devem ser repudiados. Entretanto, não se visualiza 
essa interferência no âmbito privado dos clientes como uma forma de re-
pressão policial para atos criminosos. Portanto, essa forma de fiscalização 
não teria tantos benefícios. 

4. legIslação InternacIonal

Passada a análise da natureza jurídica, que pode ser imputada a veículos 
autônomos e, posteriormente, as responsabilidades civil e penal que po-
dem incidir sobre tais robôs, o presente ponto tem como objetivo trazer a 
experiência de países que possuem materiais consolidados sobre o tema, 
tais quais: legislação e jurisprudência, a fim de explicitar a inexistência das 
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leis nacionais e a real necessidade de estudo das normas já existentes em 
âmbito internacional. 

Será analisada, em um primeiro momento, a legislação internacional 
que versa sobre carros autônomos. Enquanto a legislação internacional se 
locomove a passos tímidos, a legislação brasileira nem sequer engatinha. 
Assim, se torna fundamental a utilização de outras fontes, o que conduziu 
esta pesquisa a buscar subsídios em dispositivos estrangeiros, como os da 
Califórnia e da Alemanha.

Será feita, em seguida, uma comparação entre as legislações estrangei-
ras e o Código de Trânsito brasileiro, com o intuito de adequar e propor pos-
síveis soluções à luz do direito brasileiro. Serão apresentados fragmentos de 
entrevistas com especialistas no tema, com o objetivo de suscitar problemas 
e antecipar soluções sobre essa realidade cada vez mais próxima. 

Ao se analisar a Convenção sobre Trânsito Viário29 – pacto internacio-
nal que determina um rol de regras a serem seguidas por todos os condu-
tores de veículos nos países ali representados, com a finalidade de auxiliar 
o tráfego viário internacional, a permitir, assim, maior e melhor segurança 
nas rodovias30 – é possível verificar o cuidado que a Corte tem ao traçar 
peças-chave para o entendimento do que um veículo necessita ter. Assim, 
ao delimitar aquilo que é intrínseco ao veículo e suas utilizações, a Conven-
ção estabelece claramente a necessidade de um condutor. 

Ocorre que, conforme observado alhures, o principal problema ligado 
ao uso dos carros autônomos está diretamente vinculado à instabilidade 
de reconhecimento e à responsabilização de um condutor. A fim de resol-
ver esse impasse, as leis de trânsito deveriam estabelecer distinções entre 
a operação de um veículo e a forma significativa de condução do veículo, 
isto é, operar e ao mesmo tempo estar a par dos eventos ao redor.  

Em contrapartida, ao se analisar o Código de Trânsito brasileiro é pos-
sível notar que há lacunas no que tange à responsabilização de inteligência 
artificial, posto que, atualmente, não se tem esse tipo de situação no Brasil. 
Com o rápido avanço, porém, das tecnologias e também da capacidade 
de adequação social às normas da inteligência artificial há a necessidade  
de se repensar esse emaranhado de leis, com o fito de condicionar práticas 
ilegais ou crimes contra a vida.

29  A Convenção sobre Trânsito Viário foi incorporada ao ordenamento jurídico 
brasileiro por meio do Decreto n.º 86.714, de 10 de dezembro de 1981.

30  A determinação e a finalidade são referenciadas na própria Convenção. 
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4.1. legIslação da calIfórnIa

O Projeto CA S 251,31 de 2017, tem como propósito preencher algumas das 
lacunas no que se refere tanto à natureza jurídica quanto à responsabiliza-
ção civil e à responsabilização penal dos carros autônomos, e sofreu a úl-
tima alteração no dia 7 de julho de 2017. Essa legislação, que no momento 
se encontra em pendência na lei da Califórnia (EUA), requer que o veícu-
lo autônomo conte com a presença de um motorista para poder trafegar 
em via pública, o qual deve ser capaz de imediatamente tomar o controle 
manual do veículo no caso de uma falha de tecnologia por parte do carro 
autônomo ou de semelhante emergência.

Contudo, a lei permite o teste de veículos autônomos sem a presença 
de um motorista no comando. Isso permite que a Autoridade de Trans-
porte Contra Costa (Contra Costa Transportation Authority – CCTA) possa 
realizar um projeto piloto para o teste de veículos autônomos que não te-
nham um motorista habilitado em um carro sem volante, sem um pedal de 
freio ou um acelerador. Mesmo assim, tais testes precisam ser conduzidos 
apenas em locais especificados e o veículo autônomo deve ser limitado a 
uma velocidade inferior a 35 milhas por hora, ou seja, aproximadamente 56 
quilômetros por hora.

A proposta de Lei CA A 623,32 com recente modificação no dia 7 de 
maio de 2017, requer ao operador de um veículo autônomo envolvido em 
acidente que resulte em danos à propriedade de qualquer cidadão, feri-
mentos corporais ou até mesmo na morte de uma pessoa, que este de-
nuncie o acidente ao departamento de veículos motorizados. A mesma 
proposta tornaria necessária a criação de um relatório de colisão de trân-
sito, preparado por um membro do departamento de Polícia Rodoviária 
da Califórnia ou de qualquer outro competente para que seja identificado 
se um veículo autônomo se envolveu em colisão de trânsito e em qual 
capacidade.

31  Projeto CA S 251 (Califórnia - EUA). Disponível em: <https://custom.statenet.com/
public/resources.cgi?id=ID:bill:CA2017000S251&ciq=AsteigenHAV&client_md=d424a-
e9ccd798bada440eb2962dfce15&mode=current_text>. Acesso em: 23 out. 2017.

32  Proposta de Lei CA A 623 (Califórnia - EUA). Disponível em: <https://custom.
statenet.com/public/resources.cgi?id=ID:bill:CA2017000A623&ciq=AsteigenHAV&-
client_md=9cdb16716216c3c76b8fda084b6c0e27&mode=current_text>. Acesso em: 
23 out. 2017.

https://custom.statenet.com/public/resources.cgi?id=ID:bill:CA2017000S251&ciq=AsteigenHAV&client_md=d424ae9ccd798bada440eb2962dfce15&mode=current_text
https://custom.statenet.com/public/resources.cgi?id=ID:bill:CA2017000S251&ciq=AsteigenHAV&client_md=d424ae9ccd798bada440eb2962dfce15&mode=current_text
https://custom.statenet.com/public/resources.cgi?id=ID:bill:CA2017000S251&ciq=AsteigenHAV&client_md=d424ae9ccd798bada440eb2962dfce15&mode=current_text
https://custom.statenet.com/public/resources.cgi?id=ID:bill:CA2017000A623&ciq=AsteigenHAV&client_md=9cdb16716216c3c76b8fda084b6c0e27&mode=current_text
https://custom.statenet.com/public/resources.cgi?id=ID:bill:CA2017000A623&ciq=AsteigenHAV&client_md=9cdb16716216c3c76b8fda084b6c0e27&mode=current_text
https://custom.statenet.com/public/resources.cgi?id=ID:bill:CA2017000A623&ciq=AsteigenHAV&client_md=9cdb16716216c3c76b8fda084b6c0e27&mode=current_text
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4.2. legIslação do arkansas 

O Projeto de Lei n.º 1.75433 do legislativo do Arkansas trata da distância 
operacional entre veículos – especificamente caminhões – e incluiu, recen-
temente, uma diferenciação com base no fato de o veículo em questão ser 
autônomo ou não. Observe, adiante, fragmento da nova legislação:

SEÇÃO 1. Código de Arkansas § 27-51-305 alterado para ser 
interpretado da seguinte forma:

27-51-305. Direção muito próxima.

O motorista de um veículo motorizado deve manter distância 
razoável e prudente, tendo em conta a velocidade dos veícu-
los e o trânsito, e a condição da rodovia.

(1) O motorista de qualquer caminhão ou qualquer veículo 
motorizado que ultrapasse outro veículo em estrada fora de 
área comercial ou residencial não deve seguir a menos de 60 
metros de outro veículo motorizado.34

É possível observar, através da análise do trecho acima, a necessidade 
de os veículos manterem distância, um do outro, de pelo menos 60 me-
tros. No entanto, o legislativo determinou que, conforme se demonstrará 
a seguir, a regra não se aplica a veículos autônomos porque eles são mais 
capazes de detectar a redução da velocidade dos veículos ao redor quan-
do comparados com motoristas humanos.

[...] (c) Os veículos equipados com sistemas de [...] podem 
seguir outros veículos mais próximos do permitido na subse-
ção (a) desta seção e subdivisão (b) (1) desta seção.

(d) Conforme utilizado nesta seção, “sistema de platooning 
de caminhão assistido por motorista” significa tecnologia 
que integra matriz de sensores, comunicação sem fio, con-

33  Projeto de Lei n.º 1.754 (Arkansas - EUA). Disponível em: <https://custom.sta-
tenet.com/public/resources.cgi?id=ID:bill:AR2017000H1754&ciq=AsteigenHAV&-
client_md=c0164dacef1678f468444807300c67f7&mode=current_text>. Acesso em: 
11 nov. 2017.

34  Tradução livre de: “SECTION 1. Arkansas Code § 27-51-305 is amended to read 
as follows: 27-51-305. Following too closely.
(a) The driver of a motor vehicle shall not follow another vehicle more closely than is 
reasonable and prudent, having due regard for the speed of vehicles and the traffic 
upon and the condition of the highway. (b)(1) The driver of any motor truck or any 
motor vehicle drawing another vehicle when traveling upon a roadway outside of a 
business or residence district shall not follow within two hundred feet (200’) of ano-
ther motor vehicle”. Disponível em: <https://custom.statenet.com/public/resources.
cgi?id=ID:bill:AR2017000H1754&ciq=AsteigenHAV&client_md=c0164dacef1678f-
468444807300c67f7&mode=current_text>. Acesso em: 11 nov. 2017.

https://custom.statenet.com/public/resources.cgi?id=ID:bill:AR2017000H1754&ciq=AsteigenHAV&client_md=c0164dacef1678f468444807300c67f7&mode=current_text
https://custom.statenet.com/public/resources.cgi?id=ID:bill:AR2017000H1754&ciq=AsteigenHAV&client_md=c0164dacef1678f468444807300c67f7&mode=current_text
https://custom.statenet.com/public/resources.cgi?id=ID:bill:AR2017000H1754&ciq=AsteigenHAV&client_md=c0164dacef1678f468444807300c67f7&mode=current_text
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troles de veículo e software especializado para sincronizar a 
aceleração e frenagem entre dois (2) ou mais veículos, dei-
xando o controle de direção de cada veículo e monitoramen-
to, e intervenção de sistemas no controle de seu condutor 
humano.35

Percebe-se, pelo fragmento da legislação supra, que tais veículos de-
vem ter um software especializado que possa permitir uma noção mais 
precisa do entorno. Isso, no entanto, em eventual lide jurídica, poderia ser 
interpretado como maior responsabilidade dos desenvolvedores de veícu-
los autônomos, o que traria à tona eventual possibilidade de responsabi-
lizar – tanto civil como criminalmente – os fabricantes. Assim, transpondo 
para a realidade atual, seria necessário o estabelecimento de parâmetros 
precisos, com o intuito de evitar decisões tautológicas e teratológicas.

4.3. legIslação da geórgIa 

O Senado do estado de Geórgia, EUA, em seu Projeto de Lei n.º 219,36 de-
finiu claramente o que significa um veículo totalmente autônomo. Assim, 
veículo totalmente autônomo é conceituado como um sistema de condu-
ção automatizado que tem a capacidade de realizar todos os aspectos 
da tarefa de condução dinâmica, sem um motorista humano. O veículo 
não solicitará em nenhum momento que um motorista assuma qualquer 
parte da tarefa de condução dinâmica quando o sistema de condução au-
tomatizado estiver em operação. Impende consignar a tradução literal do 
dispositivo: 

(17.2) “Veículo totalmente autônomo” significa veículo motori-
zado com sistema de condução totalmente automatizado e ca-
paz de realizar todas as tarefas de condução sem interferência  

35  Tradução livre de: “(c) Vehicles equipped with driver-assistive truck platooning sys-
tems, may follow other vehicles closer than allowed under subsection (a) of this section 
and subdivision (b)(1) of this section.(d) As used in this section, ‘driver-assistive truck 
platooning system’ means technology that integrates sensor array, wireless communica-
tion, vehicle controls, and specialized software to synchronize acceleration and braking 
between two (2) or more vehicles while leaving each vehicle’s steering control and 
systems monitoring and intervention in the control of its human operator”. Disponível 
em: <https://custom.statenet.com/public/resources.cgi?id=ID:bill:AR2017000H1754&-
ciq=AsteigenHAV&client_md=c0164dacef1678f468444807300c67f7&mode=current_
text>. Acesso em: 11 nov. 2017.

36  Projeto de Lei n.º 219 (Geórgia - EUA). Disponível em: <https://custom.state-
net.com/public/resources.cgi?id=ID:bill:GA2017000S219&ciq=AsteigenHAV&client_
md=db809049e34b3dc1338a355d263d5ba8&mode=current_text>. Acesso em: 11 
nov. 2017.

https://custom.statenet.com/public/resources.cgi?id=ID:bill:AR2017000H1754&ciq=AsteigenHAV&client_md=c0164dacef1678f468444807300c67f7&mode=current_text
https://custom.statenet.com/public/resources.cgi?id=ID:bill:AR2017000H1754&ciq=AsteigenHAV&client_md=c0164dacef1678f468444807300c67f7&mode=current_text
https://custom.statenet.com/public/resources.cgi?id=ID:bill:AR2017000H1754&ciq=AsteigenHAV&client_md=c0164dacef1678f468444807300c67f7&mode=current_text
https://custom.statenet.com/public/resources.cgi?id=ID:bill:GA2017000S219&ciq=AsteigenHAV&client_md=db809049e34b3dc1338a355d263d5ba8&mode=current_text
https://custom.statenet.com/public/resources.cgi?id=ID:bill:GA2017000S219&ciq=AsteigenHAV&client_md=db809049e34b3dc1338a355d263d5ba8&mode=current_text
https://custom.statenet.com/public/resources.cgi?id=ID:bill:GA2017000S219&ciq=AsteigenHAV&client_md=db809049e34b3dc1338a355d263d5ba8&mode=current_text
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humana e sem que um condutor assuma o controle de qual-
quer tarefa referente à direção do veículo.37

.........................................................................................................................

(27.1) “Condição de risco mínimo” significa um modo de ope-
ração de baixo risco, em que um veículo totalmente autô-
nomo atinge um estado razoavelmente seguro, como, por 
exemplo, estacionar completamente ao perceber uma falha 
no sistema. Nessa situação, ele deve ser capaz de não execu-
tar a condução.38

A legislação indica ainda que um veículo autônomo deve chegar a 
uma parada completa caso haja algum problema que o torne incapaz de 
continuar sua jornada, a qual deve ser sempre minimamente arriscada. Di-
ferente da citada legislação do Arkansas, em que o foco é o aumento da 
liberdade de veículos autônomos, o Senado de Geórgia criou um diploma, 
em que veículos autônomos e suas capacidades operacionais são clara-
mente delimitados de acordo com fatores geográficos, ambientais, de ve-
locidade, entre outros parâmetros.

(37.1) “Operational design domain” significa descrição pro-
jetada pelo sistema automatizado das atuações específicas, 
incluindo, entre outros, limitações geográficas, tipos de es-
tradas, alcance de velocidade e condições ambientais, como 
clima e visibilidade limitada.39

37  Tradução livre de: “(17.2) ‘Fully autonomous vehicle’ means a motor vehicle equi-
pped with an automated driving system that has the capability to perform all aspects 
of the dynamic driving task without a human driver within a limited or unlimited 
operational design domain and will not at any time request that a driver assume any 
portion of the dynamic driving task when the automated driving system is opera-
ting within its operational design domain”. Disponível em: <https://custom.statenet.
com/public/resources.cgi?id=ID:bill:GA2017000S219&ciq=AsteigenHAV&client_md=-
db809049e34b3dc1338a355d263d5ba8&mode=current_text>. Acesso em: 11 nov. 
2017.

38  Tradução livre de: “(27.1) ‘Minimal risk condition’ means a low-risk operating mode 
in which a fully autonomous vehicle operating without a human driver achieves a rea-
sonably safe state, such as bringing the vehicle to a complete stop, upon experiencing 
a failure of the vehicle’s automated driving system that renders the vehicle unable 
to perform the entire dynamic driving task”. Disponível em: <https://custom.statenet.
com/public/resources.cgi?id=ID:bill:GA2017000S219&ciq=AsteigenHAV&client_md=-
db809049e34b3dc1338a355d263d5ba8&mode=current_text>. Acesso em: 11 nov. 
2017.

39  Tradução livre de: “(37.1) ‘Operational design domain’ means a description of 
the specific operating domains in which an automated driving system is designed 
to effectively operate, including but not limited to geographic limitations, roadway 
types, speed range, and environmental conditions such as weather and limited vi-
sibility”. Disponível em: <https://custom.statenet.com/public/resources.cgi?id=ID:-
bill:GA2017000S219&ciq=AsteigenHAV&client_md=db809049e34b3dc1338a355d-
263d5ba8&mode=current_text>. Acesso em: 11 nov. 2017.

https://custom.statenet.com/public/resources.cgi?id=ID:bill:GA2017000S219&ciq=AsteigenHAV&client_md=db809049e34b3dc1338a355d263d5ba8&mode=current_text
https://custom.statenet.com/public/resources.cgi?id=ID:bill:GA2017000S219&ciq=AsteigenHAV&client_md=db809049e34b3dc1338a355d263d5ba8&mode=current_text
https://custom.statenet.com/public/resources.cgi?id=ID:bill:GA2017000S219&ciq=AsteigenHAV&client_md=db809049e34b3dc1338a355d263d5ba8&mode=current_text
https://custom.statenet.com/public/resources.cgi?id=ID:bill:GA2017000S219&ciq=AsteigenHAV&client_md=db809049e34b3dc1338a355d263d5ba8&mode=current_text
https://custom.statenet.com/public/resources.cgi?id=ID:bill:GA2017000S219&ciq=AsteigenHAV&client_md=db809049e34b3dc1338a355d263d5ba8&mode=current_text
https://custom.statenet.com/public/resources.cgi?id=ID:bill:GA2017000S219&ciq=AsteigenHAV&client_md=db809049e34b3dc1338a355d263d5ba8&mode=current_text
https://custom.statenet.com/public/resources.cgi?id=ID:bill:GA2017000S219&ciq=AsteigenHAV&client_md=db809049e34b3dc1338a355d263d5ba8&mode=current_text
https://custom.statenet.com/public/resources.cgi?id=ID:bill:GA2017000S219&ciq=AsteigenHAV&client_md=db809049e34b3dc1338a355d263d5ba8&mode=current_text
https://custom.statenet.com/public/resources.cgi?id=ID:bill:GA2017000S219&ciq=AsteigenHAV&client_md=db809049e34b3dc1338a355d263d5ba8&mode=current_text
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Conforme demonstrado supra, a legislação da Geórgia pode ser in-
terpretada como um texto que visa reduzir a incidência de ações judiciais 
por meio da redução de acidentes em todos os setores. Tal objetivo seria 
concretizado através de restrições quanto ao local onde os sistemas auto-
máticos de direção devem ser operacionais.

 
(38) “Operador” é qualquer pessoa que conduza ou esteja no 
controle físico de um veículo motorizado ou aquele que faça 
com que um veículo totalmente autônomo se mova ou tra-
fegue com o sistema de condução automatizado ativado.40

Finalmente, a nova legislação tenta definir quem seria o operador do 
veículo, ponto crucial da responsabilização. Antes do advento dos veícu-
los autônomos, a legislação definia o operador do veículo como a pessoa 
que o controlava fisicamente. No entanto, desde a introdução dessa nova 
tecnologia, a definição do operador foi ampliada para incluir aqueles que 
colaboram para que um veículo totalmente autônomo se mova ou trafegue 
em vias públicas. Como tal, o operador não precisa mais estar fisicamente 
no veículo para ser denominado de operador.

4.4. legIslação do texas

O Projeto de Lei n.º 2.205,41 do Senado do Texas, visa definir o que se en-
tende por sistema de condução automatizado, conforme se observa:

Seção 545.451. DEFINIÇÕES. Neste subcapítulo: (1) “Sistema 
de condução automatizado” significa hardware e software 
que, quando instalados e envolvidos em um veículo moto-
rizado, são coletivamente capazes de realizar seu movimen-
to, sem qualquer intervenção ou supervisão de um operador 
humano.42

40  Tradução livre de: “(38) ‘Operator’ means any person who drives or is in actual 
physical control of a motor vehicle or who causes a fully autonomous vehicle to 
move or travel with the automated driving system engaged”. Disponível em: <https://
custom.statenet.com/public/resources.cgi?id=ID:bill:GA2017000S219&ciq=Asteige-
nHAV&client_md=db809049e34b3dc1338a355d263d5ba8&mode=current_text>. 
Acesso em: 11 nov. 2017.

41  Projeto de Lei n.º 2.205, do Senado do Texas (EUA). Disponível em: <https://
custom.statenet.com/public/resources.cgi?id=ID:bill:TX2017000S2205&ciq=Astei-
genHAV&client_md=08750e2c766ba24aeeb3c43649bc8b19&mode=current_text>. 
Acesso em: 11 nov. 2017.

42  Tradução livre de: “Sec. 545.451. DEFINITIONS. In this subchapter: (1) ‘Automated 
driving system’ means hardware and software that, when installed on a motor vehicle 
and engaged, are collectively capable of performing, without any intervention or su-

https://custom.statenet.com/public/resources.cgi?id=ID:bill:GA2017000S219&ciq=AsteigenHAV&client_md=db809049e34b3dc1338a355d263d5ba8&mode=current_text
https://custom.statenet.com/public/resources.cgi?id=ID:bill:GA2017000S219&ciq=AsteigenHAV&client_md=db809049e34b3dc1338a355d263d5ba8&mode=current_text
https://custom.statenet.com/public/resources.cgi?id=ID:bill:GA2017000S219&ciq=AsteigenHAV&client_md=db809049e34b3dc1338a355d263d5ba8&mode=current_text
https://custom.statenet.com/public/resources.cgi?id=ID:bill:TX2017000S2205&ciq=AsteigenHAV&client_md=08750e2c766ba24aeeb3c43649bc8b19&mode=current_text
https://custom.statenet.com/public/resources.cgi?id=ID:bill:TX2017000S2205&ciq=AsteigenHAV&client_md=08750e2c766ba24aeeb3c43649bc8b19&mode=current_text
https://custom.statenet.com/public/resources.cgi?id=ID:bill:TX2017000S2205&ciq=AsteigenHAV&client_md=08750e2c766ba24aeeb3c43649bc8b19&mode=current_text
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A Seção 545.453 da legislação do Texas estabelece que quando um 
carro autônomo está em operação, o proprietário do sistema de condu-
ção automatizado é considerado o operador do veículo automotor. Dis-
so é possível extrair que qualquer adversidade que possa afetar o normal 
funcionamento do veículo é de exclusiva responsabilidade do proprietário.

Seção 545.453. OPERADOR DO VEÍCULO AUTOMÁTICO MO-
TORIZADO. (a) Quando um sistema de condução automati-
zado instalado em um veículo motorizado está envolvido: “(1) 
o proprietário do sistema de condução automatizado é con-
siderado o operador do veículo automotor exclusivamente 
com o objetivo de avaliar o cumprimento das leis aplicáveis   
do tráfego ou do veículo motorizado, independentemente de 
a pessoa estar fisicamente presente no veículo enquanto este 
estiver em operação operativo; e (2) o sistema de condução 
automatizado é considerado licenciado para operar o veículo.  
(b) Não obstante qualquer outra lei, um operador humano 
licenciado não é necessário para operar um veículo motori-
zado se um sistema de condução automatizado instalado no 
veículo estiver ativado.43

A Seção 545.454, da legislação do Texas, dispõe sobre como um veí-
culo automotor automatizado pode operar naquele estado com o sistema 
de direção automatizado, independentemente de um operador humano 
estar presente no veículo.44 Ao contrário das legislações que exigem a pre-
sença física de um operador, a legislação texana não requer a prontidão in 

pervision by a human operator”. Disponível em: <https://custom.statenet.com/public/
resources.cgi?id=ID:bill:TX2017000S2205&ciq=AsteigenHAV&client_md=08750e-
2c766ba24aeeb3c43649bc8b19&mode=current_text>. Acesso em: 11 nov. 2017.

43  Tradução livre de: “Sec. 545.453. OPERATOR OF AUTOMATED MOTOR VEHICLE.  
(a) When an automated driving system installed on a motor vehicle is engaged: (1) 
the owner of the automated driving system is considered the operator of the auto-
mated motor vehicle solely for the purpose of assessing compliance with applicable 
traffic or motor vehicle laws, regardless of whether the person is physically present 
in the vehicle while the vehicle is operating; and (2) the automated driving system is 
considered to be licensed to operate the vehicle. (b) Notwithstanding any other law, 
a licensed human operator is not required to operate a motor vehicle if an automated 
driving system installed on the vehicle is engaged”. Disponível em: <https://custom.
statenet.com/public/resources.cgi?id=ID:bill:TX2017000S2205&ciq=AsteigenHAV&-
client_md=08750e2c766ba24aeeb3c43649bc8b19&mode=current_text>. Acesso 
em: 11 nov. 2017.

44  Tradução livre de: “Sec. 545.454. AUTOMATED MOTOR VEHICLE OPERATION. 
(a) An automated motor vehicle may operate in this state with the automated driving 
system engaged, regardless of whether a human operator is physically present in the 
vehicle”. Disponível em: <https://custom.statenet.com/public/resources.cgi?id=ID:-
bill:GA2017000S219&ciq=AsteigenHAV&client_md=db809049e34b3dc1338a355d-
263d5ba8&mode=current_text>. Acesso em: 11 nov. 2017.

https://custom.statenet.com/public/resources.cgi?id=ID:bill:TX2017000S2205&ciq=AsteigenHAV&client_md=08750e2c766ba24aeeb3c43649bc8b19&mode=current_text
https://custom.statenet.com/public/resources.cgi?id=ID:bill:TX2017000S2205&ciq=AsteigenHAV&client_md=08750e2c766ba24aeeb3c43649bc8b19&mode=current_text
https://custom.statenet.com/public/resources.cgi?id=ID:bill:TX2017000S2205&ciq=AsteigenHAV&client_md=08750e2c766ba24aeeb3c43649bc8b19&mode=current_text
https://custom.statenet.com/public/resources.cgi?id=ID:bill:TX2017000S2205&ciq=AsteigenHAV&client_md=08750e2c766ba24aeeb3c43649bc8b19&mode=current_text
https://custom.statenet.com/public/resources.cgi?id=ID:bill:TX2017000S2205&ciq=AsteigenHAV&client_md=08750e2c766ba24aeeb3c43649bc8b19&mode=current_text
https://custom.statenet.com/public/resources.cgi?id=ID:bill:TX2017000S2205&ciq=AsteigenHAV&client_md=08750e2c766ba24aeeb3c43649bc8b19&mode=current_text
https://custom.statenet.com/public/resources.cgi?id=ID:bill:GA2017000S219&ciq=AsteigenHAV&client_md=db809049e34b3dc1338a355d263d5ba8&mode=current_text
https://custom.statenet.com/public/resources.cgi?id=ID:bill:GA2017000S219&ciq=AsteigenHAV&client_md=db809049e34b3dc1338a355d263d5ba8&mode=current_text
https://custom.statenet.com/public/resources.cgi?id=ID:bill:GA2017000S219&ciq=AsteigenHAV&client_md=db809049e34b3dc1338a355d263d5ba8&mode=current_text
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loco de um motorista para assumir o controle, a qualquer momento, em 
caso de defeito no veículo autônomo. 

Observe adiante algumas restrições criadas pelo legislador texano que 
proíbem veículos autônomos de transitarem em rodovias estaduais, a me-
nos que estes possam cumprir com as determinações das leis de trânsito.  
A inovação consiste na exigência de um dispositivo de gravação, o que 
ajuda a atribuir uma eventual responsabilização.

[...] (b) Um veículo motorizado automatizado não pode ope-
rar em uma rodovia neste estado com o sistema de direção 
automatizado ativado, a menos que o veículo seja: (1) capaz 
de operar em conformidade com as leis aplicáveis   do tráfego 
e do veículo motorizado deste estado, sujeito a este subcapí-
tulo; (2) equipado com um dispositivo de gravação, confor-
me definido pela Seção 547.615 (a), instalado pelo fabricante 
do veículo automotor ou sistema de condução automatiza-
do; [...].45

4.5. legIslação da alemanHa

A responsabilidade final, na Alemanha, recai sobre o motorista, visto que, 
por lei, o condutor deve sempre ser capaz de intervir nos sistemas auto-
matizados para evitar um acidente. Em um cenário em que as condições 
temporais impossibilitem o uso dos sensores do veículo, o motorista deve 
ser capaz de operar o veículo de forma manual. Logo, se tais condições se 
desenvolverem ao longo de uma viagem, é possível que o carro chegue a 
mostrar uma advertência para que o controle manual seja utilizado. A agen-
da alemã tem se preocupado com a integração da nova tecnologia em sua 
legislação.46 Para tanto, o legislador tem focado em várias áreas que preci-
sam ser compatibilizadas e adaptadas de modo a possibilitar que os car-
ros autônomos sejam implementados na Alemanha. Entre os pontos cen-

45  Tradução livre de: “[…] (b) An automated motor vehicle may not operate on a 
highway in this state with the automated driving system engaged unless the vehicle 
is: (1) capable of operating in compliance with applicable traffic and motor vehicle 
laws of this state, subject to this subchapter; (2) equipped with a recording device, 
as defined by Section 547.615(a), installed by the manufacturer of the automated 
motor vehicle or automated driving system; […]”. Disponível em: <https://custom.
statenet.com/public/resources.cgi?id=ID:bill:GA2017000S219&ciq=AsteigenHAV&-
client_md=db809049e34b3dc1338a355d263d5ba8&mode=current_text>. Acesso 
em: 11 nov. 2017.

46  BUNDESRAT. Ausgewählte Tagesordnungspunkte der 957. Sitzung am 12.05.2017 
(957.ª reunião do Conselho Federal Alemão). Disponível em: <http://www.bundesrat.
de/DE/plenum/plenum-kompakt/17/957/957-pk.html#top-277>. Acesso em: 23 out. 
2017.

https://custom.statenet.com/public/resources.cgi?id=ID:bill:GA2017000S219&ciq=AsteigenHAV&client_md=db809049e34b3dc1338a355d263d5ba8&mode=current_text
https://custom.statenet.com/public/resources.cgi?id=ID:bill:GA2017000S219&ciq=AsteigenHAV&client_md=db809049e34b3dc1338a355d263d5ba8&mode=current_text
https://custom.statenet.com/public/resources.cgi?id=ID:bill:GA2017000S219&ciq=AsteigenHAV&client_md=db809049e34b3dc1338a355d263d5ba8&mode=current_text
http://www.bundesrat.de/DE/plenum/plenum-kompakt/17/957/957-pk.html#top-277
http://www.bundesrat.de/DE/plenum/plenum-kompakt/17/957/957-pk.html#top-277
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trais, o Departamento Federal de Polícia Criminal se configura no grande  
destaque. 

No que tange ao objeto do presente estudo, impende consignar que 
em caso de acidente ou falha técnica, uma caixa-preta assumiria a busca 
pelos culpados e registraria dados essenciais. Assim, seria possível saber 
se o acidente ocorreu devido a erro humano ou se foi causado por defeito 
de fábrica. A presença da caixa-preta não excluiria um tipo de erro, mas 
teria como objetivo averiguar a quem os danos deveriam ser atribuídos.

Além disso, com o advento dos carros autônomos, novos regulamen-
tos surgiram recentemente na Alemanha. Estes versam sobre a admissi-
bilidade fundamental dos carros autônomos parcialmente ou totalmente 
automatizados, e sobre novos deveres e responsabilização de motoristas. 
De acordo com essa nova regulamentação, fica autorizado o encerramento 
automático do sistema do carro quando este detectar anomalias, a fim de 
que o condutor tome controle e possa ser responsabilizado pelos atos no 
trânsito. 

A lei aprovada pelo Conselho Federal da Alemanha assevera que um 
motorista deve estar no automóvel, disponível para assumir o controle a 
qualquer momento. Tem como fundamento uma decisão do Bundesrat, 
que avalia quando uma máquina pede ao indivíduo para assumir o con-
trole.47 

Caso ocorra um acidente, a responsabilização poderá recair sobre o 
titular do carro ou sobre o fabricante. Na primeira hipótese, o titular so-
mente será responsável se tiver ignorado o pedido do sistema para assumir 
novamente a direção do veículo. Na segunda, caso ocorra um acidente sob 
o comando do carro autônomo, a responsabilidade recairá sobre o fabri-
cante. O condutor, de acordo com a legislação, será obrigado a assumir o 
controle do automóvel imediatamente quando: (I) o sistema automatizado 
o obrigar a fazê-lo, ou (II) caso ele reconheça que as circunstâncias neces-
sárias para a utilização da função da conduta autônoma não exista mais. 

Contudo, como se poderia ter as informações necessárias para saber 
o que realmente ocorreu durante o acidente e, consequentemente, atribuir 
a responsabilização ao sujeito infrator? A saída encontrada pela legislação 
foi a adoção de uma caixa-preta para o armazenamento de dados. Assim, 
quando a responsabilidade for do detentor, as partes lesadas possuem o 
direito de sujeitar o titular do carro a reparar todos os danos resultantes 
do acidente (responsabilização civil). Essa responsabilidade será comple-
mentada por um seguro exigido do condutor, em que o indivíduo lesado 

47  SPIEGEL ONLINE. Bundesrat billigt Gesetz zu selbstfahrenden Autos, 12 maio 
2017. Disponível em: <http://www.spiegel.de/auto/aktuell/bundesrat-billigt-gesetz-
-zu-selbstfahrenden-autos-a-1147370.html>. Acesso em: 17 set. 2017.

http://www.spiegel.de/auto/aktuell/bundesrat-billigt-gesetz-zu-selbstfahrenden-autos-a-1147370.html>
http://www.spiegel.de/auto/aktuell/bundesrat-billigt-gesetz-zu-selbstfahrenden-autos-a-1147370.html>
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requererá o prêmio pelo sinistro diretamente da seguradora. Em seguida, 
o seguro poderá recorrer a outras entidades de potenciais responsabili-
dades. Em caso de o acidente ocorrer com o veículo no modo autônomo, 
a responsabilidade será do fabricante. De acordo com o § 823 do Código 
Civil Alemão (Bürgerliches Gesetzbuch – BGB), o fabricante que, intencio-
nalmente ou por meio da negligência, causar o dano será responsável.48 
Ou seja, este deve ser responsável também pelo bom funcionamento do 
sistema de assistência automatizada. 

5. legIslação do brasIl

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB)49 foi promulgado em 1997, época em 
que apenas na ficção científica os carros autônomos existiam, razão que 
justifica a inexistência de qualquer dispositivo expresso sobre tal tecno-
logia e torna necessária sua atualização. Há, contudo, diante dessa nova 
realidade, artigos que devem ser repensados.

De maneira sucinta, o CTB, no capítulo III – “Das normas gerais de 
circulação e conduta” – regula requisitos fundamentais que um condutor 
de um veículo necessita ter. Além disso, o CTB é praticamente omisso no 
que se refere à culpa ou ao dolo do agente que não figura na direção do 
automóvel, o que vem a ser o caso de operadores de carros autônomos. 

Nesse sentido, o art. 28, do CTB,50 estabelece que o motorista deve 
estar no controle do carro, o que consubstancia uma incompatibilidade 
com as novas tecnologias, na medida em que não há previsão em nenhum 
dispositivo nacional se há ou não necessidade de o passageiro ser habilita-
do. Conforme aludido, a nova lei da Alemanha requer ao indivíduo presen-
te no automóvel que ele seja apto a tomar, a qualquer momento, a direção 
do veículo. Ou seja, não se configura essencial que este esteja efetiva e 
diretamente no controle da direção, haja vista que existem diferentes ní-
veis de automação. Entretanto, uma vez que o sistema do carro solicite ao 
sujeito que assuma a direção, ele deve necessariamente ser habilitado para 
a condução de veículo automotor.

48  BELLBERG, Guido. Schöne Zukunft; Autonome Grüße aus dem Jahr 2030! Welt.
de. Alemanha, de 17 maio 2017. Disponível em: <https://www.welt.de/motor/arti-
cle164675375/Schoene-Zukunft-autonome-Gruesse-aus-dem-Jahr-2030.html>. Aces-
so em: 17 set. 2017.

49  Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Lei n.º 9.503, de 23 de setembro de 1997. 

50  Código de Trânsito Brasileiro (CTB), art. 28. O condutor deverá, a todo momento,  
ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à 
segurança do trânsito. 

https://www.welt.de/motor/article164675375/Schoene-Zukunft-autonome-Gruesse-aus-dem-Jahr-2030.html
https://www.welt.de/motor/article164675375/Schoene-Zukunft-autonome-Gruesse-aus-dem-Jahr-2030.html
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No Capítulo XIX, Seção I das disposições gerais do CTB, são apre-
sentadas as penalidades aplicáveis a infrações de trânsito e como ocorre 
a ação penal sem entrar no mérito dos elementos cognitivo e subjetivo do 
tipo. Na seção seguinte, o legislador discorre sobre crimes culposos co-
metidos por condutores de veículo automotor. Percebe-se, pelo estudo da 
legislação de trânsito brasileira, que o respaldo penal legal atual é insufi-
ciente para delimitar de forma incisiva a responsabilização, razão pela qual 
torna-se necessário proceder a uma analogia com a legislação estrangeira. 

Na legislação alemã, conforme mencionado, o veículo autônomo de-
verá ter uma espécie de caixa-preta para determinar sobre quem recairá 
a responsabilidade. Caso o acidente tenha decorrido de erro humano, a 
culpa será do passageiro/condutor. Do contrário, se incidente for fruto de 
erro de fabricação ou outro defeito dessa espécie, a responsabilidade re-
cairá sobre o fabricante. 

Tal medida poderia ser implementada no ordenamento jurídico brasi-
leiro e concretizada pelas fábricas, as quais colocariam a caixa-preta para 
facilitar a atribuição da responsabilização em eventual acidente. Portanto,  
o armazenamento dos dados do veículo é de extrema relevância em caso 
de acidente. E esses dados devem ser disponibilizados às autoridades 
competentes, as quais decidirão sobre quem recairá a responsabilidade. 

Outra discussão pertinente diz respeito à necessidade de habilitação 
para conduzir. Conforme disposto anteriormente, na legislação alemã, o 
indivíduo deve estar apto para assumir o controle e, portanto, necessita de 
carteira de habilitação. Tem-se que essa seria outra determinação possível 
de ser transposta para o ordenamento jurídico brasileiro.

Convém mencionar que tendo como base o protótipo “Carina”, criado 
pela Universidade de São Paulo (USP),51 segundo o responsável pelo proje-
to, Patrick Shinzato, o “Carina” possui duas opções para a condução, tanto 
a de forma manual como a autônoma. Nesse cenário, bastará apertar um 
botão se quiser ter o controle do carro (direção manual) ou se optar que 
um computador dirija o veículo (condução autônoma). Ou seja, de suma 
importância que o legislador regule sobre a indispensabilidade de o passa-
geiro ser habilitado. Salienta-se que um inimputável (menor de idade, por 
exemplo), não pode ser conduzido sozinho nesses veículos. 

Ademais, na Alemanha, há um seguro obrigatório pago pelo proprie-
tário, em que a parte lesada poderá, diretamente, receber uma indeniza-

51  SHINZATO, Patrick. Depoimento sobre o “Projeto Carina”. Universidade de São 
Paulo (USP), 22 maio 2017. Entrevistadores: Ana Carolina de Pedroso e Soares, Ana 
Letícia Ranzeiro Mathias Petrelli, Daniel Alves Pereira, Gabriel Custódio da Silva, Ke-
vin Edward William Barcellos Cattley, Lucca Souto Machado Ribeiro do Nascimento, 
Nathalia Moroz Bärg e Rafaella Salles Lopes Gomes. Entrevista concedida aos alunos 
do terceiro período de direito da Fundação Getulio Vargas (FGV), Rio de Janeiro. 
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ção da seguradora. Esse sistema adotado pela Alemanha, antes mesmo do 
surgimento dessa nova tecnologia, se mostrou eficiente, mesmo com as 
inovações nas formas de mobilidade.52 

Diante disso, o legislador brasileiro poderá ter como norte para a res-
ponsabilização em casos de acidentes decorrentes de carros autônomos, 
o sistema implementado pela Alemanha. Em relação à responsabilidade do 
fabricante, este deverá responder, em virtude de imperícia e quando esta 
desencadear falha no sistema de operação do veículo e causar referido 
dano. Assim, fica evidente a relevância da implementação de “caixas-pre-
tas” que possam processar todos os dados para o auxílio do reconheci-
mento do real responsável pelo dano.53

Necessária, para a garantia da segurança jurídica, a implementação 
de novas leis sobre carros autônomos, com o estabelecimento de locais 
próprios para a circulação desses veículos. Somente assim, o ordenamento 
jurídico brasileiro poderá suprir as lacunas ainda existentes. 

6. consIderações fInaIs

A acelerada evolução da inteligência artificial impõe contínua revisão dos 
institutos jurídicos com o fim de adequá-los às situações que surgem com 
essa nova tecnologia. No caso de veículos autônomos, necessária e urgen-
te uma adaptação do ordenamento jurídico brasileiro para regular essa 
realidade que nem sequer foi pensada no momento de promulgação do 
Código de Trânsito Brasileiro.

Contudo, a ausência de discussão mais densa sobre o tema não se 
configurou em impeditivo para a extração de três conclusões principais. 
A primeira diz respeito ao enquadramento jurídico dos carros autônomos, 
uma vez que a atual legislação brasileira não fornece resposta à indagação 
sobre qual deve ser a natureza jurídica. Diante da inexistência de classifica-
ção legal, não restou alternativa a não ser tentar responder à pergunta por 
meio de analogia com robôs dotados de inteligência artificial, tendo em 
vista a semelhança das tecnologias. Porém, mesmo nesse cenário, quais-
quer classificações se configuram como prematuras, haja vista o pouco 
tempo para análises mais aprofundadas e precisas.

52  BELLBERG, Guido. Schöne Zukunft; Autonome Grüße aus dem Jahr 2030! Welt.
de. Alemanha, de 17 maio 2017. Disponível em: <https://www.welt.de/motor/arti-
cle164675375/Schoene-Zukunft-autonome-Gruesse-aus-dem-Jahr-2030.html>. Aces-
so em: 17 set. 2017.

53  Ibid.

https://www.welt.de/motor/article164675375/Schoene-Zukunft-autonome-Gruesse-aus-dem-Jahr-2030.html
https://www.welt.de/motor/article164675375/Schoene-Zukunft-autonome-Gruesse-aus-dem-Jahr-2030.html
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Importante diferenciar a situação em que o acidente foi causado: se 
por falha do sistema de programação ou fabricação do automóvel, ou se 
em virtude de erro do passageiro do carro. Tendo como base os pressu-
postos das responsabilidades civil e criminal, é possível concluir que, nos 
primeiros casos, a responsabilidade poderia ser atribuída ao programador 
ou fabricante, enquanto, no segundo, ela recairia sobre o passageiro, o 
qual seria um eventual condutor do automóvel em eventual incidente.

Tal conclusão vai ao encontro do que se consolida no âmbito inter-
nacional. A legislação alienígena parece se movimentar na regulação de 
veículos autônomos e a tendência é seguir os ditames expostos ao longo 
deste trabalho. Insta ressaltar que o entendimento poderia ser transposto 
para a realidade brasileira sem maiores problemas.

Contudo, como exposto, parece comum que legislações andem atra-
sadas em relação ao desenvolvimento, qualquer que seja sua natureza. 
Isso, logicamente, se explica pelo fato de a lei fornecer resposta a fato 
passado ou a estímulo social. No entanto, isso não significa que não se 
possa aprender com países avançados tecnologicamente, prever e adaptar 
legislativamente novos e crescentes setores econômicos e sociais. Assim, o 
objetivo da pesquisa pode ser considerado, primordialmente, a aprendiza-
gem e a discussão das novas necessidades geradas por uma inovação tec-
nológica que tem potencial para modificar a sociedade de forma definitiva.

Na pesquisa, diferentes países e vários estados dos Estados Unidos 
da América são citados. Ao fim de muita análise, esses países aparentam 
estar na vanguarda da adaptação legislativa necessária para a realística 
implementação de veículos autônomos em suas sociedades. No entanto, o 
Brasil continua seriamente atrasado nesse quesito. Quando da análise da 
indústria de veículos autônomos, percebe-se que sua amplificação não é 
uma questão de sim ou não, mas de quando. Assim, independentemente 
de o Brasil fabricar tais veículos no futuro distante ou próximo, o início 
da produção de pesquisas científicas em torno dos problemas envolvidos 
com a implementação dessa nova tecnologia deve ser entendido como de 
extrema importância.

Discussões que tentam regulamentar setores econômicos emergentes 
apontam que tais escolhas necessitam de profundas ponderações, como 
são feitas na Alemanha e nos EUA. O que se discute é a criação de uma 
plataforma legislativa que, se mal implementada, pode gerar décadas de 
falhas. O excesso de regulamentação de carros autônomos no Brasil tam-
bém pode inviabilizar a indústria dentro do país ou torná-la acessível ape-
nas para alguns poucos indivíduos. Portanto, há necessidade de ponderar 
também sobre esse aspecto ao regulamentar o novo mercado de carros 
autônomos, o que pode ser objeto de estudos posteriores.
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Contudo, o objetivo por ora é tão modesto quanto complexo e con-
siste em fornecer um parecer geral sobre a necessidade ou não de atu-
alização legislativa, a partir de problematizações que envolvam veículos 
automotores. A ausência de um acervo sobre o tema impõe à academia 
que estudos sejam realizados para, inclusive, auxiliar o poder legislativo na 
regulação da tecnologia. 

Em síntese, certo que este estudo não esgota a matéria, mas fornece 
as primeiras discussões sobre possíveis diretrizes para delimitar a respon-
sabilidade civil e a responsabilidade penal dos carros autônomos, tornan-
do-se precursor de uma nova perspectiva sobre o tema dos veículos au-
tônomos.
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1. Introdução

O Brasil vive a realidade de um monopólio em seu mercado de capitais, 
notadamente da Bolsa de Valores. A antiga BM&FBovespa, que após fusão 
com a Cetip tornou-se a atual Brasil Bolsa Balcão S.A. (B3), domina esse 
mercado monopolístico que, dada a sua característica, acaba por criar bar-
reiras à entrada de demais players. 

Essa trajetória de dominação do mercado por um único agente fez 
com que as normas regulatórias aplicáveis às entidades administradoras 
do mercado – vide Instrução n.º 461, de 23 de outubro de 2007, da Comis-
são de Valores Mobiliários (CVM) (ICVM n.º 461/2007) – fossem focadas 
em um modelo de monopólio, não sendo, portanto, apropriadas para regu-
lar um cenário em que houvesse mais de uma Bolsa atuando no mercado.

Tais normas endereçam, inclusive, a estrutura e atuação de entidade 
autorreguladora do mercado de capitais, atualmente a BSM Supervisão 
de Mercados (BSM), inserida na organização societária e interna da única 
Bolsa de Valores operante no mercado.

O foco desta pesquisa se dá na tentativa de propor um modelo de go-
vernança distinto do vigente para a autorreguladora, tendo em vista a futura 
entrada de novas Bolsas que queiram operar nesse mercado, observando-se  
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normas regulatórias e o comparativo com estruturas autorregulatórias na-
cionais e internacionais.

 O cenário de concorrência no mercado de Bolsas traz a necessidade 
de instauração de um único autorregulador, a fim de que se tenha a uni-
formização das normas aplicadas e, consequentemente, paridade concor-
rencial, sendo deferente à CVM, autarquia federal, em último grau, uma 
vez que esta é responsável pelo controle e pela fiscalização desse nicho 
do mercado. 

O presente trabalho, inicialmente, realizará a análise da estrutura in-
terna da BSM, de forma independente e à luz dos princípios de governança 
corporativa e definições de conflito de interesses, tendo como objetivo o 
estabelecimento de organização e práticas internas que busquem melho-
rar o desempenho da instituição e proteger dentro de sua capacidade os 
players interessados, tendo em vista sua adaptação a tornar-se um autor-
regulador único e independente. 

Para tanto, será realizado um comparativo com estruturas autorre-
guladoras no âmbito internacional e também nacional, com a análise da 
Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e do Operador Nacional do 
Sistema (ONS). O intuito deste trabalho é trazer modelos que possam ser 
utilizados como referência e auxiliar na proposta de um novo modelo de 
governança para a estrutura de autorregulação do mercado de capitais.

Diante de tais objetivos, a parte inicial deste trabalho abordará a ques-
tão da autorregulação de forma mais ampla, tanto pelo aspecto doutriná-
rio como legal. Posteriormente, com o mesmo enfoque, será apresentada 
a ICVM n.º 461/2007, na qual são estabelecidas normas para a atuação da 
entidade autorreguladora, por meio de um panorama da realidade brasilei-
ra no que diz respeito à autorregulação do mercado de capitais. 

A etapa seguinte do trabalho se propõe a analisar a BSM e sua go-
vernança interna. A fim de propor solução para tal problemática, na parte 
subsequente da presente pesquisa, será feita uma análise dos principais 
parâmetros capazes de influir nesse modelo, com foco no cenário inter-
nacional em busca de comparativos de sucesso que possam auxiliar em 
tal proposta. Modelos de organização de autorreguladores nacionais de 
outros setores que também possuem mais de um ator no mercado, como 
Febraban e ONS, também foram buscados. 

A etapa final do trabalho demonstra que, de acordo com a organiza-
ção proposta, é possível mitigar os efeitos colaterais que o surgimento de 
uma nova Bolsa no mercado poderia acarretar à fiscalização e ao controle 
de tal nicho, assim como é possível melhorar a estrutura de autorregulação 
do mercado de capitais e manter, dessa forma, a confiança dos players no 
pleno funcionamento do mercado.
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2. autorregulação: conceIto e realIdade brasIleIra 

2.1. conceIto de autorregulação 

A autorregulação pode ser entendida como um “conjunto de regras e 
princípios desenvolvidos e aplicados pelos próprios participantes de um 
determinado setor”.1 Nelson Eizirik2 disciplina a autorregulação como a 
“regulação e fiscalização, por parte dos próprios membros da indústria 
organizados em instituições ou associações privadas, de suas atividades 
[...].” 

Ela se diferencia da simples regulação no sentido de que esta é fei-
ta diretamente pelo Estado, enquanto a autorregulação é realizada pelos 
próprios agentes de certo segmento econômico, por meio de organismos 
privados, as chamadas entidades autorreguladoras. Apesar da aparente 
oposição entre essas modalidades de regulação, ambas podem se com-
plementar, como disciplinaram Mach, Schnyder, David e Lüpoldao sobre 
o tema:

De maneira geral, podemos definir a autorregulação como a 
prioridade acordada à resolução de um problema pelos ato-
res privados sem intervenção estatal. Todavia, a autorregula-
ção não significa a completa ausência de regulação pública: 
a autorregulação se combina, geralmente, com a existência 
de um quadro legal, frequentemente pouco geral e pouco 
preciso, que é completado pelos mecanismos de governança 
privada.3

1  CUSCIANO, Dalton Tria et al. Auto-regulação e desenvolvimento do mercado de 
valores mobiliários brasileiro. Série Direito em Debate. São Paulo: Saraiva, 2009.

2  EIZIRIK, Nelson. Autorregulação do mercado de capitais no Brasil. In: COELHO, 
Fábio Ulhoa (Coord.). Tratado de direito comercial: Relações societárias / mercado 
de capitais. São Paulo: Saraiva, v. 4, 2015.

3  Tradução livre de: “De manière générale, on peut définir l’autorégulation comme 
la priorité accordée à la résolution d’um problème par les acteurs privés eux-mêmes 
sans intervention de l’Etat: ‘Gemeint ist gemeinhin die Eigenbildung von Regeln ans-
telle des Erlasses staatlicher Vorschriften’ (Nobel 1998:122). Toutefois, autorégulation 
ne signifie pas absence complète de réglementation publique: l’autorégulation se 
combine généralement avec l’existence d’un cadre légal, souvent assez général et 
peu précis, qui est complété par des mécanismes de ‘gouvernance privée’”. MACH, 
André et al. Transformations de l’autorégulation et nouvelles régulations publiques 
en matière de gouvernement d’entreprise en Suisse (1985-2002). Swiss Political 
Science Review, 2006. 
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A International Organization of Securities Comission (IOSCO)4 tam-
bém conceituou a autorregulação e destacou seus benefícios da seguinte 
forma: “Na autorregulação, as normas são desenhadas pelos participantes 
do mercado que possuem íntimo conhecimento sobre ele e sabem como 
maximizar os benefícios regulatórios [...] enquanto minimizam os custos”.5 

Evidente, portanto, que a autorregulação tem como característica 
principal a participação dos players do mercado no delineamento das re-
gras que incidirão sobre eles, em razão de sua familiaridade com o merca-
do, o que visa a uma regulação mais eficiente.

2.2. realIdade brasIleIra: Instrução cVm n.º 461/2007 

No Brasil, a CVM, órgão estatal responsável pela regulação do mercado de 
capitais, endossa o mesmo entendimento com relação aos benefícios da 
autorregulação: “[...] uma entidade auto-reguladora, pela sua proximidade 
das atividades de mercado e melhor conhecimento da mesma, dispõe de 
maior sensibilidade para avaliá-las e normalizá-las, podendo agir com maior 
presteza e a custos moderados”.6

A autorregulação tem, ainda, o condão de melhorar a reputação dos 
entes autorreguladores dando-lhes mais credibilidade. Isso poderá resultar 
em um aumento das relações comerciais,7 o que trará benefícios não so-
mente para o mercado, mas para toda a sociedade.

Cabe fazer uma distinção que, no mercado de capitais, a autorregu-
lação é considerada artificial, conforme preleciona Otávio Yazbek,8 uma 
vez que é exercida não por livre e espontânea vontade dos agentes do 
mercado, mas por imposição normativa da ICVM n.º 461/2007, na qual se 

4  Trata-se de uma organização internacional que reúne as agências reguladoras 
de todo o mundo e é conhecida como standard setter para o setor de regulação 
mundial. 

5  Tradução livre de: “In self-regulation, the rules are drafted by market participants 
with an intimate knowledge of the market who know how to maximize the regulatory 
benefits [...] while minimizing the business costs”. International Organization of Securi-
ties Commissions (IOSCO). Model for Effective Regulation. Disponível em: <http://www.
iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD110.pdf>. Acesso em: 3 out. 2017.

6  VERGARA, Henrique de Rezende. Aspectos da desmutualização das Bolsas. In: 
CASTRO, Rodrigo R. Monteiro de; ARAGÃO, Leandro Santos de (Coord.). Direito so-
cietário: Desafios atuais. São Paulo: Quartier Latin, 2009.

7  DIAS, Luciana Pires. Regulação e auto-regulação no mercado de valores mobi-
liários. Dissertação (Mestrado). Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. 
São Paulo. Orientador: Calixto Salomão Filho, 2005. 

8  YAZBEK, Otávio. Regulação do mercado financeiro e de capitais. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2007.
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reconhece à entidade administradora poderes e competência para regular 
o mercado em conjunto com a autarquia. Nesse cenário, a autorregulação 
tem, portanto, caráter auxiliar, haja vista que não implica na renúncia da 
CVM no desempenho de seu papel, que também fiscaliza a entidade au-
torreguladora. 

A referida instrução, ao disciplinar o tema, dispõe:

Art. 36. O Departamento de Auto-Regulação, o Diretor do De-
partamento de Auto-Regulação e o Conselho de Auto-Regu-
lação são os órgãos da entidade administradora encarregados 
da fiscalização e supervisão das operações cursadas nos mer-
cados organizados de valores mobiliários que estejam sob sua 
responsabilidade, das pessoas autorizadas a neles operar, bem 
como das atividades de organização e acompanhamento de 
mercado desenvolvidas pela própria entidade administradora.

Em análise ao dispositivo supracitado é possível definir a natureza das 
Bolsas de Valores e sua atividade autorreguladora, uma vez que a norma 
institui como responsabilidade delas a fiscalização e a supervisão de todas 
as operações cursadas em ambiente bursátil.

Nesse contexto, o papel exercido por esta como regulador do mer-
cado se dá desde a confecção de normas que tratem sobre a governança 
corporativa até a fiscalização do cumprimento dessas e outras normas, 
principalmente as de competência da CVM. 

2.3. audIêncIa públIca n.o 05/2013 e grupo de trabalHo 
da cVm

A CVM, tendo em vista a movimentação de potenciais entrantes no merca-
do bursátil, encomendou um estudo da sociedade Oxera Consulting Ltd., 
de nacionalidade inglesa (Oxera), a fim de saber os riscos concernentes 
à quebra de monopólio existente no país. A Oxera realizou diversos com-
parativos internacionais, visando a atender a demanda da CVM por um 
melhor entendimento acerca das medidas tomadas9 e consequências vin-
culadas à entrada de novas Bolsas no mercado de capitais brasileiro.

Após o denso estudo realizado pela empresa inglesa, a CVM convo-
cou, por meio do Edital de Audiência Pública SDM n.º 05/2013, uma au-
diência pública para discutir as possibilidades e os desafios inerentes a 
eventual concorrência entre Bolsas. Para tanto, foram convocados os parti-

9  Decisões que impliquem mitigação dos riscos e adequação regulatória.
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cipantes do mercado, notadamente as corretoras e os demais interessados 
no tema. 

A consultoria prestada pela Oxera, em conjunto com a audiência pública 
convocada pela CVM, trouxe algumas conclusões sobre o que seria neces-
sário para abrandar os riscos e amoldar, da melhor forma possível, o sistema 
regulatório ao novo cenário que se formava, e ainda se forma, no Brasil. Tais 
conclusões, que servem como uma recomendação para a CVM, incluíram 
mudanças na estrutura de autorregulação e de autorregulamentação.

Posteriormente, em 18 de julho 2016, um relatório sobre a questão 
da concorrência, especificamente no que se refere à autorregulação das 
entidades administradoras do mercado, foi feito pelo Grupo de Trabalho 
Concorrência entre Bolsas (GT CVM).10 O estudo realizado pelo GT CVM ti-
nha como objetivo analisar especificamente a autorregulação em um cená-
rio de concorrência entre Bolsas no mercado brasileiro, uma vez que uma 
mudança na sua estrutura, devido a esse novo cenário, levaria a alterações 
significativas na ICVM n.º 461/2007. 

Diante disso, o GT CVM visou, com esse relatório, assinalar princípios 
para o aperfeiçoamento da estrutura de autorregulação existente, a fim de 
compatibilizá-la com essa nova conjuntura. Sua conclusão foi que a me-
lhor forma de se implementar a autorregulação, em um cenário de concor-
rência entre Bolsas, é através de um único autorregulador. Assim, alguns 
preceitos são considerados fundamentais para o objetivo do presente tra-
balho, entre eles: (i) a natureza compulsória da autorregulação unificada; 
(ii) o desenvolvimento de métodos que garantam a independência do au-
torregulador único em relação às entidades administradoras de mercado 
que venham a instituí-la; e (iii) a necessidade de implementação de ins-
trumentos que assegurem a contribuição de diversos stakeholders para o 
processo decisório.

Por fim, de acordo com a CVM, a BSM seria, no momento, a institui-
ção mais apropriada para atuar como ente autorregulador, por reunir as 
melhores condições para assumir esse papel. O motivo para a preferência 
é tanto a experiência adquirida nos últimos anos quanto a abrangência 
das funções que tem desempenhado e os resultados apresentados. Em 13 
de fevereiro de 2016, a B3 aderiu publicamente às diretrizes referidas pela 
CVM, demonstrando disposição em promover as adaptações necessárias 
para que a BSM possa atuar como autorregulador único nos mercados 
de Bolsa e Balcão em um contexto de mercado fragmentado, motivo que 
conduziu à realização do presente trabalho.

10  Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Relatório do GT Concorrência sobre 
autorregulação das entidades administradoras de mercado. Disponível em: <http://
www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/decisoes/anexos/2016/20160719/0292.pdf>. 
Acesso em: 15 ago. 2017.

http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/decisoes/anexos/2016/20160719/0292.pdf
http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/decisoes/anexos/2016/20160719/0292.pdf
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2.4. decIsão do cade na fusão da bVmf com a cetIp

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) também se ma-
nifestou sobre os princípios gerais que devem reger a autorregulação no 
Brasil. Em decisão sobre a fusão da Bolsa de Valores, Mercadorias e Futu-
ros de São Paulo (BM&FBovespa) com a Central de Custódia e de Liqui-
dação Financeira de Títulos (Cetip), o Cade citou o relatório do GT CVM 
mencionado supra e expôs potenciais problemas que um cenário de con-
corrência entre mercados de Bolsa e Balcão poderia acarretar (entre eles, 
por exemplo, problemas referentes a conflito de interesses). 

Ainda citando o GT CVM, o Cade mencionou o entendimento da au-
tarquia acerca da necessidade de compulsoriedade da autorregulação 
unificada, que traria um aumento de eficiência decorrente de diversos as-
pectos. Além disso, destacou-se da importância do desempenho da autor-
regulação por pessoa jurídica da qual possam participar e manter todas as 
entidades administradoras de mercados organizados autorizadas a funcio-
nar pela CVM.

No que diz respeito à governança, aspecto principal que será tratado 
no presente trabalho, o Cade trouxe o posicionamento da CVM de que 
devem ser independentes as políticas institucionais das entidades institui-
doras e do ente autorregulador. Isso se aplica não somente à remunera-
ção variável, mas também à política de recursos humanos fundamentada 
em critérios objetivos de avaliações individual e coletiva para membros do 
Conselho de Autorregulação, diretor e empregados. 

Foi dada, ainda, importância à questão da contribuição pelos regula-
dos no processo decisório do ente autorregulador. Assim, o Cade ressalta 
da necessidade de instrumentos que garantam essa participação e envol-
vam a composição dos órgãos administrativos e supervisores das ativi-
dades de autorregulação. Isso apenas mostra o alinhamento dos órgãos 
reguladores e de controle concorrencial no sentido de que o modelo de 
autorregulação única é ideal para a nova realidade do mercado de capitais 
brasileiro.

3. entIdade autorreguladora: bm&fboVespa 
superVIsão de mercados

Como pode se observar, a parte do Sistema Financeiro Nacional concer-
nente aos mercados bursáteis de valores mobiliários tem sua autorregula-
ção estabelecida como obrigatoriedade pela CVM n.º 461/2007. Assim, é 
dever de toda entidade administradora de mercado estabelecer estatuta-
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riamente a criação e manutenção de uma autoridade autorreguladora com 
capacidades de fiscalização, regulamentação e sancionamento dos atores 
do mercado. 

Atualmente, o mercado de capitais possui autoridade autorregula-
dora organicamente ligada à B3. Trata-se da BSM, associação civil sem 
fins lucrativos destinada a desempenhar, entre outras funções, conforme 
dispõe seu estatuto social, no art. 3.º e incisos: (i) analisar, supervisionar 
e fiscalizar as atividades dos participantes do mercado bursátil e o seu 
cumprimento ou não das normas legais e regulamentares estabelecidas 
pelas autoridades estatais; (ii) ouvir e promover, quando necessário, as re-
clamações sobre o funcionamento do mercado e suas correspondentes 
soluções; (iii) instaurar, conduzir e julgar procedimentos administrativos 
sancionadores; e (iv) aplicar as penalidades adequadas, dentro do limite 
de sua competência.

Toda essa operação se dá no âmbito do mercado de valores mobiliá-
rios, mais especificamente no mercado bursátil intermediado e coordenado  
pela B3. A criação e manutenção da BSM encontram previsão no art. 80 do 
Estatuto Social da B3. Dispõe o artigo:

Art. 80. A fiscalização e a supervisão (i) das operações cur-
sadas nos Mercados administrados pela Companhia e suas 
sociedades controladas, (ii) da atuação dos titulares de Au-
torizações de Acesso, e (iii) das atividades de organização 
e acompanhamento de mercado desenvolvidas pela própria 
Companhia e suas sociedades controladas, serão exercidas 
por sociedade controlada que tenha por objeto o exercício 
dessa atividade, sem prejuízo das competências previstas 
para o Presidente estabelecidas na forma da regulamentação 
em vigor. (grifou-se)

As atividades fiscalizadas, de maneira geral, são: “manipulação de 
mercado; uso indevido de informações privilegiadas; criação de condições 
artificiais de demanda, oferta ou preço; práticas não equitativas; fraudes; 
indícios de lavagem de dinheiro; exercício irregular de atividade”.11

11  BM&FBovespa Supervisão de Mercados (BSM). Como funciona: Supervisão de 
mercado. Disponível em: <http://www.bsm-autorregulacao.com.br/supervisao-de-
-mercado/como-funciona>. Acesso em: 8 out. 2017.

http://www.bsm-autorregulacao.com.br/supervisao-de-mercado/como-funciona
http://www.bsm-autorregulacao.com.br/supervisao-de-mercado/como-funciona
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3.1. organIzação Interna

Os principais órgãos constituintes da BSM, que se organizam hierarquica-
mente, são os seguintes: Assembleia Geral, Diretor de Autorregulação e 
Conselho de Supervisão.

No topo da pirâmide funcional da autorreguladora está a Assembleia 
Geral (AG), composta pelos associados e encarregada de decidir sobre 
assuntos relacionados ao objeto social da entidade. Assim, é a AG que 
nomeia e destitui os membros do Conselho de Supervisão e o Diretor de 
Autorregulação.

Submetido à AG está o Diretor de Autorregulação, eleito por aquela 
para mandatos de três anos e a quem compete a administração do órgão. 
Esta consiste em executar as políticas e decisões do Conselho de Super-
visão, dirigir a operação do organismo, contratar e demitir executivos e 
representar a associação, tanto ativa quanto passivamente.

Ao Conselho de Supervisão – composto por entre seis e doze mem-
bros, entre eles dois terços são conselheiros independentes12 – e ao Dire-
tor de Autorregulação compete desempenhar atividades de decisão. São 
exemplos os julgamentos de recursos de decisões do Diretor de Autorre-
gulação, de recursos administrativos propostos pela BSM e de propostas de 
termos de compromisso apresentadas nos procedimentos administrativos.

3.2. assocIados e aspectos de goVernança

O Estatuto Social da BSM, em seu art. 8.º, prevê a divisão do capital social 
entre dois associados: a B3, detentora de 99% dos títulos, e o Banco BM&F 
de Serviços de Liquidação e Custódia, titular da parcela restante, ou seja, 
de uma única cota social.

Cada associado é titular de direitos e deveres relativos a sua posição. 
Os direitos de associados, conforme definição do art. 10 do Estatuto Social 
da BSM, são a possibilidade de recorrer das decisões do Diretor de Autor-
regulação no Conselho de Supervisão e o direito a acessar as informações 
da BSM, à exceção daqueles dados julgados confidenciais pelo Diretor de 
Autorregulação.

Por sua vez, o rol de deveres a que se obrigam os associados é mais 
extenso. São eles: respeitar integralmente ao Estatuto Social da BSM, as-
sim como às demais normas firmadas pela autorreguladora; reforçar o 

12  Conceito de independência estabelecido na ICVM n.º 461/2007.
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comportamento ético e condizente com as determinações da BSM dentro 
da própria estrutura organizacional; cooperar na extensão que seja neces-
sária para a boa atuação da BSM.

Além disso, há deveres específicos para aquele associado denomina-
do de mantenedor: subordinar-se à atuação da BSM, fornecer as informa-
ções solicitadas em tempo hábil e efetuar os pagamentos devidos à BSM 
no prazo acordado.

Possível notar, conforme mencionado, que a autorreguladora encon-
tra-se por completo dentro da estrutura da B3, sem qualquer representa-
tividade de outros players atuantes nos mercados administrados pela B3. 
Como consequência, a estrutura decisória e de governança do autorregu-
lador do mercado é determinada apenas por sua atual mantenedora, mes-
mo que seja apenas uma das atuantes no mercado regulamentado pela 
BSM.

Portanto, os próximos capítulos farão a análise da estrutura da BSM à 
luz de parâmetros de governança tidos como modelo e outras entidades 
autorreguladoras, de forma que se possa, ao fim do presente trabalho, pro-
por uma estrutura ideal ao que em breve, possivelmente, será o autorregu-
lador único do mercado brasileiro de capitais.

4. parâmetros de análIse 

Propor um novo modelo regulatório implica na análise dos motivos que 
ensejam tal posicionamento. Desse modo, a investigação dos pontos que 
seriam os mais controvertidos no novo cenário se mostra imprescindível, 
tendo em vista que o presente tópico pretende abordar a governança cor-
porativa como um todo, tanto conceitualmente, quanto na exposição de 
cases de sucesso em tal temática, seja em âmbito nacional ou internacional, 
que podem auxiliar na proposição do novo desenho institucional da nova 
autorreguladora única, que seja efetiva e que crie igualdade de condições 
para os atuantes do mercado, além de tratar especificamente do tema do 
conflito de interesses, também de extrema importância para o caso.

4.1. goVernança corporatIVa 

Governança Corporativa pode ser entendida como o conjunto de meca-
nismos implementados à consecução dos objetivos de uma instituição, en-
volvendo o relacionamento entre os sócios, Conselho de Administração, 
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Diretoria e demais órgãos de fiscalização e controle.13 Boas práticas de 
governança corporativa têm o condão de otimizar o desempenho da ins-
tituição ao proteger todas as partes interessadas, contribuindo para um 
ambiente de confiança para todos os envolvidos nas atividades desempe-
nhadas.

Para que haja uma concretização desse conceito torna-se imprescin-
dível a observância de certos princípios,14 como: 

I. o princípio da transparência, que exige uma atuação 
transparente por parte dos envolvidos, tais como os só-
cios, investidores e todos aqueles que possuem um liame 
com a instituição, de modo que sejam disponibilizadas 
todas as informações relevantes e não apenas informa-
ções presentes em leis ou regulamentos; 

II. o princípio da equidade, sendo necessário que todos os 
sócios e todos os interessados recebam tratamento iso-
nômico; 

III. o princípio da prestação de contas (accountability), o 
qual prescreve que todos os agentes devem prestar con-
tas de sua atuação de forma clara para assegurar que 
não estão atuando ilicitamente ou de forma contrária aos 
interesses dos sócios, investidores ou de qualquer parte 
interessada; 

IV. o princípio da responsabilidade corporativa, que requer 
uma atuação responsável por parte dos envolvidos como 
forma de assegurar a viabilidade econômico-financeira 
da instituição; e 

V. o princípio da eticidade, o qual demanda a veracidade 
das informações para evitar equívocos ou fraudes na ges-
tão da instituição.

Importante salientar que órgãos com natureza similar à de um con-
selho de administração presente nas sociedades empresárias15 exercem 
papel fundamental para que sejam adotadas e cumpridas as boas práticas 
de governança, tendo em vista serem esses órgãos o fórum onde são es-
tabelecidas as principais diretrizes que guiam as atividades da instituição. 
Tais órgãos atuam de forma colegiada, destituídos de poderes de gestão/
representação, e têm como função basilar a orientação da Diretoria Execu-

13  Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC). Governança Corporativa. 
Disponível em: <http://www.ibgc.org.br/index.php/governanca/governanca-corporati-
va>. Acesso em: 3 ago. 2017.

14  Ibid.

15  O Conselho de Administração é um órgão típico das sociedades empresárias e 
está previsto no art. 138, § 1.º, da Lei n.º 6.404/76, Lei das S.A., e suas competências 
dispostas no art. 142 do mesmo diploma legal.

http://www.ibgc.org.br/index.php/governanca/governanca-corporativa
http://www.ibgc.org.br/index.php/governanca/governanca-corporativa
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tiva em sua atuação.16 Além disso, considerando-se que a função precípua 
da Diretoria é gerir e administrar a instituição, o Conselho deve atuar fisca-
lizando tais atos de gestão.

Apesar de não ser uma figura típica dos autorreguladores, tem-se que 
nessas instituições há conselhos que possuem atribuições semelhantes às 
do típico Conselho de Administração. Na BSM, por exemplo, tem-se o Con-
selho de Supervisão, que possui as competências já mencionadas anterior-
mente, entre outras.17 

Para que a gestão da instituição seja realizada de modo a atender aos 
interesses de todos e de forma eficiente, o Conselho deve definir estratégias 
e tomar decisões alinhadas com os objetivos da organização. Para isso, os 
conselheiros devem atuar de formas imparcial e independente.18 De acor-
do com o entendimento da CVM,19 o Conselho deve ter o maior número 
de membros independentes da administração da instituição e o número de 
conselheiros deve ser ajustado de forma a ser resguardada a representativi-
dade e também a eficiência. 

Uma forma de conferir eficiência à atuação do Conselho é por meio 
da criação de comitês diretamente ligados a ele, o que além de viabilizar 
uma desconcentração das tarefas, possibilita que certos assuntos sejam 
tratados por pessoas especializadas no tema em causa. Os comitês devem 
estudar os assuntos de sua competência e, a partir disso, elaborar propos-
tas ao Conselho, que deliberará sobre a questão de forma definitiva.20 Ou 
seja, a atuação dos comitês não é independente, mas vinculada ao Conse-
lho, de forma a assessorá-lo – o que se busca, pois, é um meio de conferir 
maior eficiência e tecnicidade à apreciação de certas matérias. Pode-se ter, 

16  Fundação dos Economistas Federais (Funcef). Manual de Governança Corpora-
tiva. Disponível em: <https://www.funcef.com.br/files/Manual_de_Governanca_Cor-
porativa_da_FUNCEF.pdf>. Acesso em: 1 set. 2017.

17  BSB. Estatuto Social da BM&FBovespa Supervisão de Mercados, capítulo XI, 
seção I, art. 34; BSM. Regimento Interno do Conselho de Supervisão, seção IV, art. 14.

18  Conforme o art. 26 da ICVM n.º 461, conselheiro independente é aquele que não 
mantém vínculo com a entidade administradora, com o administrador da entidade 
administradora, com pessoa autorizada a operar em seu mercado e com sócio de-
tentor de 10% ou mais do capital votante da entidade administradora. Além disso, 
a independência pode ser concretizada a partir de certos requisitos, como não ter 
ocupado cargo executivo na instituição nos últimos anos, possuir mandato fixo e não 
ser cliente de porte, fornecedor ou prestador de serviços à instituição.

19  Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Relatório do GT Concorrência sobre 
autorregulação das entidades administradoras de mercado. Disponível em: <http://
www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/decisoes/anexos/2016/20160719/0292.pdf>. 
Acesso em: 15 ago. 2017.

20  BM&FBovespa. Diretrizes de Governança Corporativa. Disponível em: <http://
ri.bmfbovespa.com.br/fck_temp/26_2/Diretrizes_de_Governanca_Corporativa_da_
BMFBOVESPA.pdf>. Acesso em: 1 set. 2017.

https://www.funcef.com.br/files/Manual_de_Governanca_Corporativa_da_FUNCEF.pdf
https://www.funcef.com.br/files/Manual_de_Governanca_Corporativa_da_FUNCEF.pdf
http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/decisoes/anexos/2016/20160719/0292.pdf
http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/decisoes/anexos/2016/20160719/0292.pdf
http://ri.bmfbovespa.com.br/fck_temp/26_2/Diretrizes_de_Governanca_Corporativa_da_BMFBOVESPA.pdf
http://ri.bmfbovespa.com.br/fck_temp/26_2/Diretrizes_de_Governanca_Corporativa_da_BMFBOVESPA.pdf
http://ri.bmfbovespa.com.br/fck_temp/26_2/Diretrizes_de_Governanca_Corporativa_da_BMFBOVESPA.pdf
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por exemplo, comitês de auditoria, de finanças e risco, de pessoas, entre 
outros. 

Com relação especificamente ao comitê de auditoria, importante sa-
lientar sua imprescindibilidade no que tange às boas práticas de Gover-
nança Corporativa. Pode-se entender por auditoria o exame das atividades 
exercidas em uma instituição, como forma de se avaliar se estão de acordo 
com o estatuto ou contrato social da instituição e com normas administra-
tivas em geral. Dessa forma, pode-se dizer que a criação de um comitê de 
auditoria é imperiosa para que o princípio da transparência seja efetiva-
mente posto em prática. 

Isso, pois, é mais eficiente conferir a um órgão especializado ao exame 
de matérias relacionadas à fiscalização das atividades da administração do 
que deixá-las somente sob o cuidado do Conselho, que não possui, neces-
sariamente, conselheiros especializados no assunto. Mas não apenas criar 
o comitê é suficiente. Deve ser assegurado que esse comitê atue de forma 
independente, para que aja em favor do melhor interesse da instituição.

Com relação à Diretoria, essencial que os diretores atuem norteados 
pelos princípios concretizadores das boas práticas de governança citadas 
supra e respeitem a transparência e a eticidade, com a prestação de contas 
de todas as suas ações e omissões perante o Conselho e perante todas as 
partes envolvidas e interessadas na concretização dos objetivos da insti-
tuição. Para isso, imprescindível que as responsabilidades e atribuições dos 
diretores sejam pormenorizadas no estatuto social da organização, como 
forma de delimitar seu rol de atuação. Deve ainda ser elaborado um regi-
mento interno que estabeleça a estrutura e as funções.

4.2. autorreguladores InternacIonaIs

4.2.1. Estados Unidos da América: Financial Industry 
Regulatory Authority (FINRA)

A Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) é uma organização não 
governamental norte-americana sem fins lucrativos que regula empresas 
de corretagem e mercados de câmbio nos EUA. Sua atuação se dá por 
meio da autorregulação e tem como missão proteger os investidores e 
garantir a probidade e a higidez do mercado de valores mobiliários.

Antes de sua existência, a Associação Nacional de Negociadores de 
Valores Mobiliários (NASD Regulation, Inc.) era a entidade autorregulado-
ra responsável pela operação e regulamentação do mercado de ações da 
Nasdaq e dos mercados de Balcão, além de ainda supervisionar todas as 
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corretoras, filiais e representantes de valores mobiliários. Entretanto, em 
2007, a NASD fundiu-se com o comitê de regulação da Bolsa de Valores 
de Nova Iorque (New York Stock Exchange – NYSE) para formar a FINRA,21 
que acumulou as funções de ambas as instituições.

No mérito de quem pode se associar à FINRA, qualquer corretor ou 
operador de valores mobiliários, seja público ou privado, desde que esteja 
regularmente licenciado a atuar na função pode.

Como observado, portanto, houve um movimento para que duas au-
torreguladoras específicas de cada entidade administradora de mercado 
se tornassem apenas uma, de forma a regulamentar todo o mercado (con-
forme o existente no Brasil atualmente).

As atividades desempenhadas pela FINRA não são realizadas de ma-
neira indiscriminada ou discricionária. São submetidas a rigoroso monito-
ramento por parte da Securities and Exchange Commission (SEC), a quem 
é legalmente garantido o direito de acompanhar, fiscalizar e até figurar 
como parte de qualquer processo conduzido no âmbito de atuação da 
autorreguladora (15 U.S. Code §78eee(a)(6)(c)). A agência independente 
do governo federal norte-americano é a principal responsável pela aplica-
ção e fiscalização das leis federais de valores mobiliários, pela propositura 
de regras sobre o tema, pela regulamentação do setor e pelo intercâmbio 
de ações e opções da nação, além de outras atividades. Inserida nesse 
organismo normativo, a FINRA fica vinculada aos expedientes regulamen-
tares da SEC, tal como a BSM submete-se à atuação da CVM (15 U.S. Code 
§78s(g)). 

No que tange à sua estrutura de governança, a autoridade autorre-
guladora compõe-se de três órgãos. São eles: (i) o quadro de diretores, 
órgão gerencial máximo da FINRA, cujos 24 integrantes – 10 membros da 
indústria, 13 independentes e o presidente – são eleitos para mandatos 
de três anos sem possibilidade de recondução; (ii) oito comitês perma-
nentes estatutariamente previstos e exercentes de funções administrativas 
indispensáveis, desde auditoria e análise de investimentos dos brokers até 
questões financeiras e contábeis internas, e a remuneração dos integrantes 
do quadro de gerência da associação; e (iii) 18 comitês auxiliares, a quem 
cabe o desempenho de atos acessórios à autorregulação, como a resolu-
ção de conflitos através de arbitragem e ouvidoria, auxílio e representação 
dos interesses de pequenas e médias empresas atuantes nos mercados de 
valores mobiliários.22

21  Securities and Exchange Commission (SEC). Release N.º 34-56145; File N.º SR-
-NASD-2007-023. Disponível em: <https://www.sec.gov/rules/sro/nasd/2007/34-
56145.pdf>. Acesso em: 12 set. 2017.

22  Financial Industry Regulatory Authority (FINRA). Governance. Disponível em: 
<https://www.finra.org/about/governance>. Acesso em: 12 set. 2017.

https://www.sec.gov/rules/sro/nasd/2007/34-56145.pdf
https://www.sec.gov/rules/sro/nasd/2007/34-56145.pdf
https://www.finra.org/about/governance
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4.2.2. Colômbia: Autorregulador del Mercado de Valores 
(AMV)

O modelo de autorregulação mais próximo àquele que se pretende cons-
tituir no Brasil – tanto em termos geográficos quanto de sua constituição 
– talvez seja o Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia (AMV). 
Trata-se de uma autoridade concebida na forma de associação sem fins 
lucrativos estabelecida em julho de 2006 pela aprovação da Resolução n.º 
1.171, da Superintendência Financiera daquele país, sob os moldes da Lei 
n.º 964, de 2005. 

O contexto da criação da AMV é marcado pela ineficiência tanto ad-
ministrativa quanto operacional do órgão autorregulador interno à Bol-
sa de Valores de Colômbia (BVC). Em 2003, Juliana Correal García, em 
pesquisa pela Pontificia Universidad Javeriana23 apontava a existência de 
estudos e iniciativas da própria Bolsa para aprimorar a independência da 
entidade, de forma a garantir-lhe um funcionamento mais dinâmico e har-
mônico com o mercado cujo dever é disciplinar. Assim, embora não hou-
vesse cenário de concorrência de Bolsas ou de quebra de monopólio, a 
desconexão da AMV da estrutura interna da Bolsa de Valores assemelha-se 
consideravelmente ao atual caso brasileiro. 

Nessa linha, distribui o estatuto da AMV suas competências administrati-
vas entre os seguintes órgãos: (i) a Assembleia, composta pelos associados da 
entidade, titulares de um voto na decisão sobre mudanças estatutárias, apro-
vação de demonstrações financeiras e o estabelecimento do processo de for-
mação do Conselho Diretivo, entre outros; (ii) o Conselho Diretivo, formado 
por cinco diretores independentes e cinco membros da indústria, a que cabe a 
função autorreguladora em si, ou seja, o desempenho das prerrogativas regula-
mentares, de estabelecimento e operação de políticas fiscalizatórias e sancio-
nadoras; e (iii) a Presidência, eleita pelo Conselho Diretivo para mandatos de 
três anos, durante os quais lhe é conferido representar a autorreguladora para 
todos os efeitos legais. Pode o presidente ser destituído a qualquer momento, 
mediante voto favorável de três quartos do Conselho Diretivo nesse sentido. 

Em relação a quem tem capacidade para ser associado, o Estatuto 
da AMV, no art. 14, prevê que são as Bolsas de Valores e associações de 
entidades atuantes no mercado de valores que já sejam fiscalizadas pela 
Superintendência de Valores.24 

23  GARCÍA, Juliana Correal. La Autorregulación Bursátil en el Mercado de Valores 
Colombiano. Bogotá, 2003. Disponível em: <http://www.javeriana.edu.co/biblos/te-
sis/derecho/dere5/TESIS49.pdf>. Acesso em: 11 nov. 2017.

24  Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia (AMV). Estatuto, art. 14. Dis-
ponível em: <http://www.amvcolombia.org.co/attachments/data/20170310155224.pdf>. 
Acesso em: 3 nov. 2017.

http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/dere5/TESIS49.pdf
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/dere5/TESIS49.pdf
http://www.amvcolombia.org.co/attachments/data/20170310155224.pdf
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Para além do espectro administrativo, a AMV ainda conta com um Tri-
bunal Disciplinar, por sua vez composto por Salas de Decisão que julgam 
eventual responsabilidade de agentes do mercado acusados de violação às 
normas bursáteis e uma Sala de Revisão, que funciona como via recursal 
para questionamentos relativos às decisões proferidas na primeira instância. 

Assim, através dessa configuração organizacional e sob o crivo da 
Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), a AMV segue uma estra-
tégia tripartida de atuação, consistente em: (i) o Sistema de Gestión Es-
tratégico, responsável por empregar e avaliar periodicamente os objetivos 
estabelecidos pelo Conselho Diretivo; (ii) o Sistema de Control Interno, 
encarregado de fiscalizar e sanar irregularidades tanto internas quanto ex-
ternas à organização da autorreguladora, como fraudes e administração 
de riscos do mercado; e (iii) o Sistema de Gestión de Calidad, cuja função é 
assegurar a manutenção de altos padrões de eficácia e eficiência dos pro-
cessos internos da AMV, assim como da sua relação com seus regulados.  
Desse modo, a AMV é capaz de operar sua função de normatização, fisca-
lização e sanção nas formas estatutariamente previstas, conforme dispõe 
o Estatuto AMV, no art. 5, 1-3:25 contrair obrigações contratuais, buscar 
meios para a resolução alternativa de conflitos e dar e receber dinheiro 
em mútuo. 

4.2.3. México: pluralidade de organismos autorreguladores 

Há, no México, seis organismos autorreguladores, quais sejam:26 a Bolsa 
Mexicana de Valores (BMV); a Contraparte Central de Valores (CCV); a 
Asigna Compensação e Liquidação; a Associação de Intermediadores Bur-
sáteis (AMIB); a Depositária Central de Valores Mobiliários para o Mercado 
de Valores Mobiliários (S.D Indeval); e o Mercado Mexicano de Derivados 
(Mexder). Cabe destacar que a BMV, a S.D Indeval e a CCV têm reconhecido 
em lei o caráter autorregulador que ostentam. Além dessa estrutura autor-
regulatória, existe a Comissão Nacional Bancária e de Valores (CNBV), que 
executa papel similar ao desempenhado pela CVM no mercado brasileiro.

Para fins do presente trabalho, não serão pormenorizados os aspectos 
individuais de cada um dos autorreguladores, mas apenas os principais 
pontos pertinentes à comparação com a estrutura do mercado brasileiro 
que, no caso, referem-se às características da BMV.

25  Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia (AMV). Estatuto, art. 5, 1-3. 
Disponível em: <http://www.amvcolombia.org.co/attachments/data/20170310155224.
pdf>. Acesso em: 3 nov. 2017.

26  AMIB Ediciones. Ética bursátil y sanas prácticas del mercado de valores. Dis-
ponível em: <http://www.amib.com.mx/images/libroE.pdf>. Acesso em: 5 out. 2017.

http://www.amvcolombia.org.co/attachments/data/20170310155224.pdf
http://www.amvcolombia.org.co/attachments/data/20170310155224.pdf
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A título de exemplo, as prerrogativas da BMV, enquanto entidade au-
torreguladora, em muito se assemelham às da BSM. Conforme menciona-
do, cabe à BSM, entre outras atribuições, analisar, supervisionar e fiscali-
zar as atividades dos participantes do mercado. Da mesma forma, cabe à 
BMV supervisionar as operações realizadas, fiscalizando o funcionamento 
do mercado de valores e as atividades de intermediação exercidas pelos 
membros do mercado, podendo, ainda, realizar visitas de auditoria e re-
querer informações aos membros do mercado.27 Contudo, diferentemente 
das demais Bolsas de Valores, a BMV não nasceu com grandes componen-
tes autorregulatórios, tendo, em 1897, solicitado ao Ministério da Economia 
mexicano autorização para atuar como organismo autorregulador.28

O Conselho de Administração da BMV é formado por 15 membros e 
seus suplentes, eleitos ou ratificados na Assembleia de Acionistas, deven-
do a maioria dos conselheiros ser independente, inclusive nos comitês, em 
conformidade com as regras estatutárias da BMV. As atividades autorregu-
latórias por ela desempenhadas são compartimentadas em três órgãos de-
legados do Conselho de Administração: os Comitês Regulatório, Disciplinar 
e de Vigilância. O primeiro tem como finalidade estabelecer e manter atu-
alizado um quadro normativo de autorregulação. Ao Comitê de Vigilância,  
por sua vez, cabe coordenar os deveres de fiscalização do mercado a car-
go da Corporação, incluindo a integração e a investigação dos casos de 
supostas violações às regras de autorregulação emitidas pela Companhia, 
às disposições do seu Regulamento Interno e aos demais regulamentos da 
Bolsa Mexicana de Valores, cometidas por pessoas submetidas às referidas 
provisões. Por fim, o Comitê Disciplinar dedica-se à resolução dos casos 
que envolvem violações às mencionadas regras e, dependendo do caso, 
impõe penalidades. 

Há décadas, a BMV é a única bolsa de valores a atuar no México, ce-
nário que lhe proporciona monopólio sobre o mercado. Contudo, essa si-
tuação está prestes a mudar com a entrada da Bolsa Institucional de Va-
lores (BIVA), projeto da Central de Corretagens (Cencor), cuja abertura 
está prevista para 2018. Embora o sítio institucional da Bolsa indique que 
a BIVA exercerá atividades autorregulatórias, estas não foram pormenori-
zadas, não restando claro como serão conciliadas com aquelas exercidas 
pela BMV.

Como se pode observar, há semelhanças entre as estruturas dos mer-
cados mexicano e brasileiro no que tange à regulação e à autorregulação 

27  Bolsa de Valores Mexicana (BMV). Regimento Interno. Disponível em: <https://
www.bmv.com.mx/docs-pub/STC_MANUAL_REGLAMENTO/REGLAMENTO_INTE-
RIORjgd5mp0mvc2q8yf1ph658i7qe86v3u.PDF>. Acesso em: 10 out. 2017.

28  AMIB Ediciones. Ética bursátil y sanas prácticas del mercado de valores. Dis-
ponível em: <http://www.amib.com.mx/images/libroE.pdf>. Acesso em: 5 out. 2017.

https://www.bmv.com.mx/docs-pub/STC_MANUAL_REGLAMENTO/REGLAMENTO_INTERIORjgd5mp0mvc2q8yf1ph658i7qe86v3u.PDF
https://www.bmv.com.mx/docs-pub/STC_MANUAL_REGLAMENTO/REGLAMENTO_INTERIORjgd5mp0mvc2q8yf1ph658i7qe86v3u.PDF
https://www.bmv.com.mx/docs-pub/STC_MANUAL_REGLAMENTO/REGLAMENTO_INTERIORjgd5mp0mvc2q8yf1ph658i7qe86v3u.PDF
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do mercado de capitais. Cabe repisar, por outro lado, duas distinções mar-
cantes entre as estruturas de autorregulação no México e no Brasil, quais 
sejam: a iminente competição entre Bolsa de Valores mexicana em compa-
ração com o monopólio bursátil no Brasil e a existência de uma pluralidade 
de organismos autorreguladores, cuja divisão da atividade por mercados 
– de capitais e de derivados – parece ser uma forma de conferir eficiência 
à autorregulação. Por outro lado, essa pluralidade acaba por gerar uma 
gama de normas autorreguladoras expedidas por diferentes órgãos, o que 
pode conduzir a uma falta de clareza quanto quais regras seguir.

Portanto, considerando-se a proposta do presente trabalho, entende-
-se uma estrutura autorregulatória que congregue todas as atribuições da 
atividade autorreguladora em um único órgão autorregulador parece mais 
adequada à finalidade de se ter um mercado fiscalizado e supervisionado 
de forma mais inteligível aos seus membros.

4.3. autorreguladores nacIonaIs

4.3.1. Federação Brasileira de Bancos (Febraban)

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) é a principal instituição re-
presentativa do setor bancário brasileiro. Criada em 1967 na cidade de São 
Paulo, a Febraban é uma associação civil sem fins lucrativos que visa con-
tribuir para o crescimento e funcionamento saudável do sistema financeiro 
bancário. Autorregulador para o sistema nacional, foi aqui listado devido 
à importância das entidades bancárias na dinâmica do Sistema Financeiro 
Nacional, tendo em vista a grande representatividade de seu quadro as-
sociativo.

Composto por 119 instituições financeiras, perfazendo 98% dos ativos 
totais das entidades bancárias no Brasil, tal quadro associativo representa 
a grande maioria das transações efetivadas no âmbito do mercado brasi-
leiro de capitais. Em virtude disso, imperativo que se considere, no presen-
te trabalho, como se organiza a referida instituição.

O quadro associativo da Febraban conta com uma divisão em níveis 
de suas associadas. As Associadas Nível 1 são, efetivamente, as instituições 
financeiras bancárias. As Associadas Nível 2 são as instituições representa-
tivas das instituições financeiras ou empresas com atividades semelhantes 
ou complementares à atividade bancária. Essa divisão afeta diretamente o 
modelo de governança da instituição. Apenas as Associadas Nível 1 têm a 
prerrogativa de voto na Assembleia Geral (órgão deliberativo da institui-
ção). 
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A estrutura da Febraban é composta por Órgãos Administrativos – As-
sembleia Geral, Conselho Diretor, Conselho das Signatárias, Conselho de 
Autorregulação Bancária, Diretoria e Órgãos Executivos – e Órgãos Técni-
cos e Consultivos – Comissões Técnicas Nacionais e Conselho Consultivo.

A Assembleia Geral é o órgão deliberativo da instituição e é compos-
to pelas Associadas Nível 1 e Nível 2. Entretanto, como citado, apenas as 
Associadas Nível 1 têm direito a voto na Assembleia Geral, principalmen-
te pelo fato de serem as principais mantenedoras da Febraban. Entre as 
principais funções desse órgão destacam-se: (i) a eleição e a destituição 
dos membros da Diretoria, do Conselho Fiscal e do Conselho Diretor; (ii) 
a prerrogativa de deliberação sobre as alterações ao Estatuto Social e de 
qualquer outro assunto de interesse da entidade reguladora; (iii) o exame, 
a deliberação e a aprovação das demonstrações financeiras e do Relatório 
Anual de Gestão, entre outros.

O Conselho Diretor, tal como a Assembleia Geral, tem caráter admi-
nistrativo dentro da Febraban. A composição dos membros desse órgão 
explicita as diferenças estatutárias que competem a cada tipo de associa-
da da Febraban, revelando o maior controle que as Associadas de Nível 
1 têm sobre as de Nível 2. Nesse sentido, o Conselho Diretor é composto 
por (i) até 25 membros eleitos pelas Associadas Nível 1 – cada associada 
não pode contar com mais de um membro – e (ii) até mais cinco membros 
indicados pelas Associadas de Nível 2, todos apreciados pela Assembleia 
Geral. 

Compete ao Conselho Diretor a palavra final sobre quase todas as 
decisões na Febraban: o referido órgão além de traçar orientações gerais 
sobre os rumos a serem trilhados pela Federação, supervisiona a atuação 
da Diretoria, bem como analisa e aprova os pedidos de admissão de novos 
membros. Cumpre ressaltar que também é de competência do Conselho, 
mediante proposta da Diretoria e fundamentada decisão baseada em justa 
causa, a exclusão de associadas, seja do Nível 1, seja do Nível 2. Tais carac-
terísticas revelam o poder concentrado nas mãos dos membros conselhei-
ros, ainda que, no caso de exclusão, possa haver um recurso à Assembleia 
Geral na tentativa de converter a decisão do Conselho Diretor.

O Conselho das Signatárias, por sua vez, é composto pelos Conselhei-
ros Diretores representantes das Signatárias, bem como representantes 
das demais associadas, desde que se enquadrem no art. 13 do Estatuto 
Social da Febraban.29 A despeito da grande representatividade do Conse-

29  Estatuto Social da Febraban, art. 13. O Conselho Diretor compõe-se de no mí-
nimo 18 (dezoito) e no máximo 30 (trinta) membros, observadas as seguintes dis-
posições: a) são elegíveis para o Conselho Diretor: I - os presidentes executivos ou 
os presidentes de conselho de administração ou, na inexistência desses cargos, o 
administrador estatutário, ocupante de função assemelhada nas ASSOCIADAS nível 
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lho das Signatárias, cumpre destacar o papel consultivo que detém, não 
compreendendo, portanto, força decisória. 

A Diretoria da Febraban é composta por 24 membros, entre eles: um 
presidente e um vice-presidente executivo, escolhidos pelo Conselho Dire-
tor; dois vice-presidentes eleitos entre os administradores das Associadas 
Nível 1. A Diretoria é composta por até 20 membros. A maioria desses 
membros (até 15 diretores) é eleita entre as Associadas Nível 1 e os outros 
cinco diretores são escolhidos pelas Associadas Nível 2. 

A Febraban, em sua estrutura, também conta com Órgãos Executivos. 
Esses órgãos são compostos por profissionais contratados (cargos não es-
tatutários) e são responsáveis pelo funcionamento eficiente da Administra-
ção da entidade e do Sistema de Autorregulação Bancária. A eficiência30  
nesse contexto é entendida como garantir a efetividade das decisões pro-
feridas pelos outros órgãos dessa estrutura. 

No que se refere à autorregulação da Febraban é importante citar o 
Conselho de Autorregulação – órgão deliberativo e administrativo da au-
torregulação bancária. É constituído por 16 membros, oito Conselheiros do 
Sistema e oito Conselheiros Independentes. Os Conselheiros do Sistema 
são os indicados pelas próprias instituições financeiras bancárias, sendo 
que cinco são indicados pelas maiores instituições signatárias e três mem-
bros são indicados por meio de alternância entre as instituições signatárias 
restantes. Já os Conselheiros Independentes são membros da sociedade 
civil com relevante saber técnico e reputação ilibada. 

4.3.2. Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS)

Considerada a necessidade de analisar modelos de governança nacionais 
consolidados, decidiu-se por elencar também a estrutura de governança 
do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) como modelo de análise, 
posto a importância ímpar que tem a entidade para o país. Órgão respon-
sável pelas operações relativas às instalações de geração e transmissão de 
energia elétrica no Sistema Interligado Nacional (SIN), sob fiscalização e 
regulação da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), a ONS conta 

I; II - os presidentes das ASSOCIADAS nível II, desde que sejam administradores esta-
tutários de instituição financeira, credenciados junto ao Banco Central do Brasil; [...].

30  A referida conclusão pode ser confirmada mediante a leitura do próprio dispo-
sitivo do Estatuto Social da Febraban, que dispõe, in verbis: Art. 26. O Regimento 
Interno da FEBRABAN e o Código de Autorregulação Bancária deverão prever es-
truturas, funções e cargos não estatutários, a serem preenchidos por profissionais 
contratados, os quais serão responsáveis pelo funcionamento eficiente e regular da 
estrutura administrativa da FEBRABAN e do Sistema de Autorregulação Bancária, 
assegurando a plena execução das decisões adotadas por seus órgãos. 
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com uma estrutura de governança hierárquica da qual fazem parte: As-
sembleia Geral, Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretoria. 

Órgão deliberativo da entidade, a Assembleia Geral representa a alta 
cúpula. Com força para aprovar modificações no Estatuto Social, eleger e 
destituir membros das demais partes componentes da estrutura da gover-
nança (Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretoria), deliberar 
sobre o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras de 
cada exercício, tal Assembleia conta com representantes de todas as diver-
sas categorias que formam o ONS.

Mister se faz explicar que cada participante que se coaduna à entida-
de recebe uma classificação: agentes geradores, agentes de transmissão, 
agentes de distribuição, consumidores livres, agentes importadores, agen-
tes exportadores, agente comercializador da energia de Itaipu – tais classi-
ficações agrupam-se nas seguintes áreas: Transporte, Produção, Consumo. 
De acordo com tal segmentação, forma-se a Assembleia Geral com repre-
sentantes de cada área, mais a presença de um representante do Ministério 
de Minas e Energia (MME). É a atuação estatal regulando diretamente no 
ONS.

O Conselho de Administração, por sua vez, é composto por 14 conse-
lheiros indicados por cada uma das três áreas que compõem a estrutura do 
ONS. A área de Produção indica cinco conselheiros, a área de Transportes, 
quatro e a área de Consumo, por fim, mais cinco. Junto a eles encontram-
-se mais três conselheiros: um indicado pelo presidente da Empresa de 
Pesquisa Energética (EPE), um representante do MME e um representante 
da sociedade civil indicado pelos membros que compõem o próprio Con-
selho de Administração. 

Ao referido Conselho cabe aprovar o orçamento anual apresentado 
pela Diretoria, aprovar o orçamento, o plano de investimento, bem como 
acompanhar e analisar a gestão da Diretoria. Além disso, ao Conselho tam-
bém é delegado o poder de propor alterações no Estatuto Social à Assem-
bleia Geral.

Constituído por um conselheiro de cada área (Transporte, Produção, 
Consumo), o Conselho Fiscal é a menor parte da estrutura do ONS. Ao 
Conselho Fiscal compete fiscalizar os atos da Administração, verificar as 
questões contábeis, orçamentárias e financeiras da entidade a fim de pro-
por providências cabíveis em cada situação.

Por fim, a Diretoria do ONS, a fim de especializar e tornar mais eficien-
te seu funcionamento, subdivide-se em Diretoria Geral (DGL), Diretoria de 
Administração dos Serviços de Transmissão (DAT), Diretoria de Planeja-
mento e Programação da Operação (DPP), Diretoria de Operações (DOP) 
e Diretoria de Assuntos Corporativos (DAC). A elas competem o funciona-
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mento da entidade. Para tanto, podem elaborar, propor e desempenhar os 
compromissos técnicos estatutários estabelecidos.

4.4. conflIto de Interesses

Fenômeno comum na economia internacional, a desmutualização31 das 
Bolsas de Valores levanta questionamentos acerca de sua operacionaliza-
ção e de suas possíveis consequências negativas para o mercado enquan-
to instrumento de fomento ao conflito de interesses. A B3 sofreu processo 
de desmutualização em 2007, sendo transformada de associação civil, sem 
fins lucrativos, em companhia aberta, com fins lucrativos.

Essa problemática se evidencia, uma vez que, como previamente abor-
dado, essas entidades ainda exercem o papel de reguladoras do mercado 
de valores mobiliários. Desse modo, a Bolsa de Valores atua como agente 
duplo nesse cenário, sendo ao mesmo tempo player de mercado, enquanto 
empresa listada, e entidade reguladora em virtude da configuração de um 
sistema autorregulatório adotado no país. 

Essa dinâmica, no entanto, é recente na organização econômica brasi-
leira e há certa dificuldade de harmonização dessas atribuições. A desmu-
tualização, embora acabe com certos tipos de conflitos, cria novos, o que 
faz a sociedade pensar em uma nova organização interna dessa entidade, 
com o intuito de reduzir ou até mitigar os impactos.

Nesse cenário, surge como questão principal a necessidade de con-
ciliação de ambas as atribuições desse ente. Isso porque sua organização 
interna, a depender da forma como se resta configurada, pode vir a favo-
recer o estabelecimento de uma circunstância de conflito de interesses.  
O principal ponto a levantar preocupações é a possibilidade da mitigação 
de suas atividades enquanto órgão regulador para que venha a auferir um 
posterior retorno de capital, ou vantagem de outras naturezas, enquanto 
entidade listada, sendo essa a maior incerteza quanto ao desempenho das 
mencionadas atividades reguladoras e comerciais de forma concomitante. 

A organização interna da entidade mais defendida é, por meio de se-
paração estrutural, criar nova pessoa jurídica a fim de exercer, exclusiva-
mente, a atividade autorreguladora; pode ser realizada, ainda, uma separa-
ção institucional interna, mantendo-se a mesma pessoa jurídica, mas com 
incentivos internos que neutralizariam o conflito.

31  Esse fenômeno é caracterizado pela listagem de ações da Bolsa de Valores nela 
própria. Ou seja, inicialmente há a abertura do capital da referida entidade e em se-
guida suas ações são postas no mercado. 
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Assim, antes da análise de quais medidas devem ser adotadas, de for-
ma que não sejam perdidos os benefícios da eficiência e expertise típicos 
de órgãos autorreguladores, devem ser analisados os possíveis tipos de 
conflitos que podem se desenvolver nesse cenário, sendo os principais: (i) 
conflito entre desempenho negocial e desempenho regulatório, (ii) con-
flitos de administração, e (iii) conflitos em exercer a regulação de seus 
competidores. 

Os conflitos entre desempenhos negocial e regulatório ocorrem, jus-
tamente, pelo caráter duplo da B3 após a desmutualização, uma vez que 
esta exerce papel comercial, enquanto entidade à administradora de mer-
cado, concomitante à supervisão das companhias listadas. Sendo a regu-
lação vital para o bom andamento do mercado, tal característica incorre 
em duas possíveis visões conflitantes: utilizar a regulação como forma de 
solucionar os conflitos e/ou  abrandá-la e manipulá-la a fim de manter a 
reputação das companhias listadas. Nesse cenário, como propõe Maria 
Fernanda Calado de Aguiar Ribeiro Cury e Roberto Cordoniz Leite Perei-
ra,32 a separação organizacional entre as funções regulatórias e comerciais 
unidas a elementos da governança corporativa é fundamental. 

Os conflitos de administração, por sua vez, são inerentes às estrutu-
ras em que existem conflitos de interesses. Representada por diferentes 
pessoas participantes do setor do mercado de capitais, ora com visões di-
vergentes, ora convergentes, a autorreguladora, enquanto administradora 
de tais posicionamentos, deve ser estruturada de forma a mitigar conflitos 
em nome da eficácia e eficiência de suas decisões, que devem ser absolu-
tamente transparentes. Mister se faz ressaltar, portanto, da importância da 
distribuição de competências e dos órgãos que compõem tal autorregula-
dora, bem como a hierarquia a as relações entre seus membros.

Por derradeiro, os conflitos em exercer a regulação de seus compe-
tidores são pontos importantes a serem ressaltados. Posto que a BSM re-
gulará os competidores de sua controladora, possível que faça de forma 
a beneficiar a si ou a alguns investidores em detrimento de outros. Em 
outras palavras, o controle da autorreguladora, a depender do desenho 
institucional adotado, pode servir como vetor de vantagens e prejuízos de 
parcialidades. 

Assim, cabe a análise sobre quais as possíveis modificações na orga-
nização – estrutural e interna – da autorreguladora capazes de promover 
a eficiência e o rendimento econômico, e ao mesmo tempo garantir am-
biente ético para a realização das operações de mercado e aumento da 
segurança para seus players. 

32  CUSCIANO, Dalton Tria et al. Auto-regulação e desenvolvimento do mercado 
de valores mobiliários brasileiro. Série Direito em Debate. São Paulo: Saraiva, 2009.
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5. solução proposta

O objetivo final desta pesquisa é propor um novo modelo de governança 
para estrutura de autorregulação do mercado de capitais. Tal modelo deve 
ser capaz de mitigar os efeitos colaterais que o surgimento de uma nova 
Bolsa no mercado poderia acarretar à fiscalização e controle de tal nicho. 
Buscou-se, ainda, aprimorar a estrutura com intuito de manter a confiança 
dos players no pleno funcionamento do mercado. A proposta foi dividida 
em três subitens tidos como fundamentais para se obter um resultado efi-
caz: (i) Associados, (ii) Conselho e Diretor, e (iii) Comitês.

Adotou-se como premissa que a autorreguladora única deverá per-
manecer como uma associação civil, sem fins lucrativos, tendo em vista 
ser uma entidade de fiscalização e supervisão necessária para o mercado 
que exerce atividade acessória à regulação exercida pela CVM (não possui 
qualquer caráter comercial).

5.1. assocIados

A escolha entre quem pode ser considerado ou não associado desse mo-
delo tem relação direta com a própria manutenção e funcionamento do 
ente autorregulador. Isto porque, além deles atuarem na Assembleia Geral 
para votação de diversas matérias (entre elas, a eleição do Conselho), es-
sas entidades ainda permitem que o autorregulador exista e opere. 

Esse cenário se manifesta, uma vez que esses associados são respon-
sáveis por aportar recursos para que a estrutura da autorreguladora se 
mantenha operante, tendo em vista que a mesma não realiza prestação de 
serviço. Portanto, não é capaz de, por meio de suas operações, obter re-
muneração que seja revertida para sua própria manutenção. Assim, surge a 
necessidade de que se tenha a obrigatoriedade de participação de alguns 
entes em prol da subsistência do autorregulador e, consequentemente, em 
benefício da regulação do mercado como um todo, em um ambiente segu-
ro e confiável para a realização das operações.

Diante das circunstâncias atuais no qual essa estrutura é mantida pela 
B3 e ainda diante do disposto na Lei n.º 6.385/76, que estabelece a obri-
gatoriedade de as Bolsas em supervisionar o mercado de valores mobi-
liários,33 o mais indicado é de que haja a obrigatoriedade de as próprias 
Bolsas de Valores se associarem à autorreguladora. 

33  Lei n.º 6.385/76, art. 17, § 1.º Às Bolsas de Valores, às Bolsas de Mercadorias e 
Futuros, às entidades do mercado de balcão organizado e às entidades de compen-
sação e liquidação de operações com valores mobiliários incumbe, como órgãos 
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No entanto, a obrigatoriedade de associação não poderia ser exigida 
de todos os players (além de Bolsas, intermediários, provedores de tecno-
logia e infraestrutura). Em primeiro lugar, por limitação constitucional que 
estabelece que ninguém será compelido a se associar.34 Em segundo, por 
potencial impossibilidade econômica de os agentes em contribuir para a 
manutenção de uma estrutura que demanda muitos recursos para funcio-
nar, podendo a mencionada obrigatoriedade de associação se tornar uma 
barreira econômica para a entrada de novos players nesse mercado. Isso 
ainda acarretaria na prevalência de interesses daqueles com maior poder 
econômico, o que concentraria as decisões do mercado nas mãos de pou-
cos agentes. 

Diante desse cenário, cabe então refletir sobre como se daria a as-
sociação dos demais participantes desse nicho de mercado, uma vez que 
essa associação pode ser ou não sinônimo de representatividade, a depen-
der diretamente de como será estabelecido o modelo de votos para cada 
membro. 

Dessa forma, uma alternativa proposta é a participação dos players 
de acordo com a temática em debate – desse modo, a depender do as-
sunto em pauta para votação da Assembleia Geral, os participantes do 
mercado terão poder de voto ou não. No entanto, as Bolsas de Valores vo-
tam em todas as deliberações por serem mantenedoras obrigatórias dessa 
estrutura autorreguladora e por sua importância no mercado de capitais. 

Assim, a representatividade, que possui como intuito principal minimi-
zar ao máximo o conflito de interesses, funciona como forma de evitar e/
ou dificultar a captura para fins específicos da mantenedora e ocorre com 
base na matéria debatida.

 Nesse sentido, outra medida a ser adotada a fim de evitar o conflito 
de interesses é a limitação de voto por grupo econômico, de forma que, 
caso a matéria a ser votada envolva mais de uma estrutura pertencente 
ao mesmo grupo econômico e/ou estrutura societária verticalizada, não 
será computada a multiplicidade de votos, mas apenas um voto, por este 
representar o interesse do grupo de forma geral.35 

auxiliares da Comissão de Valores Mobiliários, fiscalizar os respectivos membros e as 
operações com valores mobiliários nelas realizadas.

34  CRFB/88, art. 5.º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a invio-
labilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, 
nos termos seguintes: [...] XX - ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a 
permanecer associado; [...].

35  Um exemplo é o possível cenário concorrencial futuro, no qual tem-se duas Bol-
sas, B3 e ATS Brasil, caso não houvesse essa delimitação e o debate se debruçasse 
sobre questão de clearing, em que cada uma teria a sua infraestrutura e suas estru-
turas de mercado tivessem votos separados. Dessa forma haveria múltiplos votos 
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Será construído, com base nessas propostas, um modelo de associação 
que preze pela representatividade de todos os membros envolvidos, assim 
como pela redução do conflito de interesses e da captura dos votos por 
parte daqueles que mantêm a entidade autorreguladora economicamente. 

Tais pontos se mostram essenciais a serem tratados, por se relaciona-
rem diretamente com a representatividade dos membros desse setor na 
regulação de sua própria atuação e buscam ainda identificar quem serão 
os membros atuantes, em quais setores e com relação a quais matérias – 
visando da melhor forma possível – maximizar a eficiência da governança 
corporativa e reduzir conflitos advindos da existência de mais de uma Bol-
sa no mesmo mercado.

5.2. conselHo e dIretorIa

Considerando que o Conselho de Administração ostenta as competências 
mencionadas anteriormente e desempenha papel fundamental para a con-
cretização das boas práticas de governança corporativa, entende-se que 
deve existir um Conselho ao autorregulador único proposto no presente tra-
balho, embora este seja, como dito supra, um órgão típico das companhias. 

Em conformidade com a recomendação presente no Código das Me-
lhores Práticas de Governança Corporativa do IBGC, entende-se que deve 
existir um número ímpar de conselheiros, entre cinco e onze membros, ten-
do-se em vista que número par ou um grande número de membros dificul-
taria as deliberações e a atuação colegiada.36 Para que esse Conselho atue 
em conformidade com os objetivos do autorregulador, que é propiciar um 
mercado mais transparente e favorável a investimentos, entende-se ser im-
prescindível que os conselheiros sejam dotados de independência.37

Para isso, imprescindível que haja conselheiros externos e indepen-
dentes. Não pode, porém, ser desconsiderado o fato de que a função do 
autorregulador proposto é regular todo o mercado de capitais e deve 
existir uma representatividade dos associados no Conselho. Consagrar a 
independência dos conselheiros e privilegiar a eleição de membros inde-
pendentes e externos são situação feitas em detrimento de uma atuação 

que se dariam no mesmo sentido, em virtude da captura por parte dos interesses 
da mantenedora. Assim, com base na limitação por grupo econômico, cada um terá 
apenas um voto sobre a matéria em questão. 

36  Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC). Perfil dos Conselhos de 
Administração. Disponível em: <http://www.ibgc.org.br/userfiles/2014/files/Pesqui-
sa_Perfil_Conselhos_2016_vfinal.pdf>. Acesso em: 1 nov. 2017.

37  As exigências estabelecidas para independência de conselheiros encontram-se 
dispostas na Instrução CVM n.º 461/2007, em seu art. 26.

http://www.ibgc.org.br/userfiles/2014/files/Pesquisa_Perfil_Conselhos_2016_vfinal.pdf
http://www.ibgc.org.br/userfiles/2014/files/Pesquisa_Perfil_Conselhos_2016_vfinal.pdf
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vinculada aos interesses dos associados. Portanto, entende-se que deve 
existir equilíbrio entre o número de membros externos ao autorregulador 
e independentes em relação ao número de membros internos. Além disso, 
necessária a consideração do critério expertise para eleição dos conse-
lheiros, haja vista que a atuação deles tem grande impacto sobre todo o 
mercado de capitais. 

A fim de que seja consagrada a tão necessária representatividade, 
considera-se que, para a eleição dos conselheiros, seja indispensável o 
poder de voto de representantes dos diferentes associados, para que a 
composição do Conselho abranja os interesses de todos os associados, 
a exemplo da Febraban,38 ONS39 e FINRA.40 No entanto, como abordado 
com relação aos associados, faz-se necessário que essa representatividade 
se dê com base na matéria a ser discutida, a fim de que a decisão adotada 
seja a mais técnica possível e de que a representação buscada seja efetiva. 

Ainda, para que seja assegurada uma atuação independente dos con-
selheiros, estes devem possuir mandato fixo com requisitos específicos de 
destituição (estabilidade no cargo), haja vista que a existência desses re-
quisitos ajuda a garantir a integridade da atuação dos conselheiros, sen-
do uma proteção contra retaliações de associados que almejam atender a 
interesses próprios. Esse mandato, em conformidade com recomendações 
do IBGC,41 deve ser de dois anos, com possibilidade de uma recondução, se 
assim entenderem e acordarem os demais conselheiros. 

Considera-se que um Conselho dotado com as características men-
cionadas supra será um bom norteador das tomadas de decisão da Di-
retoria Executiva e contribui para a concretização das boas práticas de 

38  Conforme disposto no art. 13, alínea “b”, incisos I e II, do Estatuto Social da 
Febraban, ambas as associadas de Nível 1 e Nível 2 podem ter conselheiros a repre-
sentá-las no Conselho Diretor. O número de conselheiros indicados varia conforme o 
nível da associada, sendo que as associadas de Nível 1 podem indicar até 25 conse-
lheiros e as de Nível 2 podem indicar cinco. Assim, ainda que de forma assimétrica, 
todos contam com representatividade.

39  A organização adotada pela ONS pode ser tida como modelo, uma vez que 
seu Conselho de Administração é composto por representantes das categorias: Pro-
dução, Transporte e Consumo, como dispõe o art. 6.º do Decreto n.º 9.143, de 2017. 
Estrutura que espelha a organização sugerida dentro do autorregulador em ques-
tão, no qual as estruturas teriam sua representatividade garantida de acordo com a 
matéria a ser votada, não sendo desse modo uma estrutura fixa, mas volátil, que se 
altera em função do conteúdo em debate. 

40  Nesse modelo, sete membros do Board of Governors (equivalente ao Conse-
lho de Administração) são escolhidos pelo voto dos próprios associados. A fim de 
preservar a representatividade, três assentos do Conselho são reservados para re-
presentantes de empresas pequenas, um para representante de empresa de médio 
porte e três para representantes de empresa de grande porte. O porte da empresa é 
definido com base no número de funcionários por ela empregados.

41  CVM n.º 461/2007, art. 26.
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governança corporativa, e também para uma coerente e eficiente atuação 
do autorregulador proposto. 

Quanto à Diretoria, em vez de ser mantido o único Diretor de Autorre-
gulação – como é atualmente a estrutura da diretoria da BSM –, a sugestão 
proposta é a criação de um Quadro de Diretores, a exemplo da FINRA. Esse 
quadro seria composto por cinco diretores, dos quais três representariam 
os players do mercado, enquanto os outros dois seriam independentes.  
No que concerne aos critérios para eleição, os já previstos pelo Estatuto Social 
da BSM podem ser mantidos, pois garantem a devida qualificação e indepen-
dência que esse cargo demanda. Além disso, o mesmo serve para o tempo de 
mandato, que continuaria a ser de três anos. A justificativa para essa manu-
tenção é que um mandato mais longo levaria a maior dificuldade de adapta-
ção desses diretores às novidades e às mudanças requeridas pelo mercado. A 
rotatividade, portanto, desempenha papel fundamental no Quadro de Dire-
tores. Um tempo menor de mandato, por outro lado, impossibilitaria a solidi-
ficação de projetos e propostas em médio prazo de uma dada administração. 
Por essa razão, seria possível uma única reeleição, tanto do Quadro de Dire-
tores como um todo, quanto de cada diretor, de forma individual.42   

Assim, a responsabilidade da função executiva da autorreguladora es-
taria bem distribuída e possibilitaria maior representatividade dos players 
do mercado e eliminaria eventual conflito de interesses. Ao mesmo tempo, 
a preocupação com a independência seria sanada, o que levaria a um pa-
norama de transparência e confiança na administração da BSM. 

5.3. comItês

A questão relacionada à manutenção ou não de comitês na estrutura in-
terna da Bolsa de Valores é erroneamente tida como de segundo plano 
para a organização e funcionamento da administradora bursátil. Embora 
os pareceres proferidos pelos comitês não costumem carregar poder vin-
culante, pode ser extremamente valiosa a contribuição que esses órgãos 
são capazes de oferecer à higidez e à celeridade da atividade reguladora 
capitaneada pelos órgãos administrativos da autorreguladora. 

Um dos principais motivos dessa fácil constatação é a especificidade 
técnica que a criação bem organizada de um comitê traz à autorregulação. 

42  Por exemplo: se a AG considerar que o Quadro de Diretores inteiro deve per-
manecer por mais três anos por cumprir de forma excelente sua função, ela pode 
votar nesse sentido. Se, entretanto, um ou mais diretores isolados não tiverem cor-
respondido às expectativas da AG, então eles poderão ser substituídos por novos, 
não havendo, portanto, reeleição. 
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O mercado de valores brasileiro e as demais Bolsas ao redor do mundo 
são palcos de inovações – algumas boas, outras ruins – que ocorrem com 
acelerada frequência na atualidade. Parte importante de manter a autorre-
guladora atualizada e devidamente munida para conter os impulsos corro-
sivos de forças ocultas do mercado é ter comitês de especialistas capazes 
de antecipar e informar aos órgãos administrativos da necessidade de se 
tomar providências. 

Outra razão favorável à manutenção dos comitês na nova estrutura é 
a representatividade. Fato é que o mercado de valores mobiliários se com-
põe de uma multiplicidade de atores que desempenham funções distintas 
– e que, portanto, possuem necessidades diversas. Assim, pode-se concluir 
que o bom funcionamento dessas estruturas depende do bem-estar des-
ses atores que, por sua vez, precisam de um canal de comunicação hábil 
através do qual possam informar suas necessidades.

Finalmente, a terceira justificativa quanto à indispensabilidade dos 
comitês é a transparência interna. A existência de um comitê de auditoria, 
figura essencial na autorreguladora, plenamente capaz de fiscalizar, inves-
tigar e remediar irregularidades internas da entidade é condição sine qua 
non não apenas para sua boa organização e atuação, mas para a própria 
credibilidade da instituição perante os membros do mercado que deve 
disciplinar. 

Assim, pode-se concluir que transcende qualquer discussão a impor-
tância de comitês internos à entidade autorreguladora. Resta averiguar 
quais poderão ser permanentes e quais poderão ser temporários. 

Quanto à função dos comitês, este trabalho ressaltou três aspectos: 
auditoria, representação e inovação do mercado. A demanda por comi-
tês de auditoria e de representatividade é constante. Assim, desejável que 
sejam permanentes. Em função disso, podem ser estatutariamente previs-
tos e nomeados pelos associados da autorreguladora – pois, dessa forma, 
afasta-se o risco de que o corpo de diretores realize nomeações em confli-
to de interesses. Suas decisões, em função da importância das atividades 
que desempenham, devem ser revestidas de algum grau de vinculação aos 
órgãos administrativos e deliberativos a que se destinam. 

No que tange aos comitês de discussão sobre novidades do mercado, 
sua temporariedade justifica-se por motivos de necessidade (o fluxo de ino-
vações do mercado nem sempre é constante) e de razoabilidade orçamen-
tária (é injustificável financiar um comitê que nem sempre vai ter tarefas a 
realizar). Diferentemente do caso anterior, sua instituição e nomeação de-
vem se encaixar ao corpo de diretores da autorreguladora. Diretores estes 
que estarão mais atualizados em relação às necessidades operacionais da 
autoridade no que tange a geração de informação. No mérito das decisões  
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e pareceres proferidos por esses comitês não há necessidade latente de 
que sejam vinculantes em qualquer grau.

6. consIderações fInaIs

Quanto maior a concorrência entre Bolsas de Valores, maiores são os de-
safios a serem enfrentados a sua regulação e governança no âmbito do 
mercado de capitais. Esses desafios perpassam a relação da própria Bolsa 
enquanto ente desmutualizado e, portanto, listado, bem como as relações 
das companhias listadas e da possível concorrência entre as Bolsas com 
o fim do monopólio. Nesse quadro, imperioso que se note a relevância e a 
necessidade de um único órgão regulador em detrimento de autorregula-
dores descentralizados a balizar cada um sua própria Bolsa.

Tal entendimento foi explorado e afirmado, como se nota pela conclu-
são do GT CVM. Assim, o presente trabalho expôs da necessidade de um 
único órgão autorregulador, cuja estrutura seja desenhada a fim de mitigar 
os conflitos inerentes ao sistema, que coordene a concorrência no sentido 
de manter a estabilidade do mercado. Para tanto, mediante a estrutura de 
governança corporativa, devem ser analisados os associados, os conselhos 
administrativo e diretor, e os comitês, concedendo a referidos entes pode-
res limitados e em conformidade com princípios objetivos e claros.

A análise dos entes deve sobrepesar a qualidade e a força destes 
perante o mercado, junto a limites estatuídos em nome do equilíbrio de 
poderes. Impossibilitada a participação compulsória, ainda resta a neces-
sidade de que todos os associados tenham voz. A representatividade é 
característica inerente e indispensável.

 Compreendida a representatividade dos associados, a necessidade 
de agentes externos deve ser observada. Em nome da imparcialidade e da 
mitigação de conflito de interesses, a presença de especialistas desvincu-
lados dos associados enquanto conselheiros e diretores é indispensável. 
Ainda assim, devem estar em número a equilibrar-se com os representan-
tes do próprio mercado.

 A expertise e concentração de poderes também devem ser conside-
radas. Nesse sentido, a presença de um quadro de diretores em detrimento 
de apenas um único é solução desejada. Outro ponto é a descentralização 
e especialização de comitês que, em virtude de suas particularidades, de-
notam maior conhecimento à autorreguladora. Tais características devem 
ser percebidas conjuntamente. Cada parte desse todo se mostra funda-
mental para a regulação efetiva e desvinculada de interesses meramente 
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particulares e temerários. Mediante tais características, serão perseguidas 
e concretizadas a integridade e a confiança do mercado.
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1. Introdução

1.1. agêncIas reguladoras e a teorIa da deferêncIa

Na década de 1990, o Brasil passou por um período de reforma adminis-
trativa, em que inúmeras atividades, antes titularizadas pelo Estado, foram 
transferidas a particulares em um contexto de privatizações e desestatiza-
ções. Esse processo foi acompanhado de uma necessidade cada vez maior 
de o Estado fiscalizar as atividades que foram delegadas ao setor privado. 

Desse modo, decidiu-se pela adoção de um modelo de agências regu-
ladoras, criadas sob a forma de autarquias especiais, para o exercício des-
sas competências estatais. Seriam elas, portanto, as entidades institucio-
nalmente adequadas, criadas pelo legislador, para a tomada de decisões 
técnicas e complexas sobre relevantes setores da economia. 
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A diferença das agências reguladoras em relação às demais autar-
quias (e até mesmo outros entes da administração pública indireta) é que 
elas possuem autonomia reforçada. De início, é dito pela doutrina1 (i) que 
as agências possuem autonomia política. Os diretores das agências são 
nomeados pelo chefe do Poder Executivo, após aprovação legislativa, e 
seus cargos possuem mandato fixo, garantindo sua estabilidade. Isso sig-
nifica que a direção dessas autarquias não estará submetida a questões 
de interesse eminentemente político, o que possibilita aos diretores to-
marem suas decisões sem influências e pressões do Poder Executivo, que 
fica impossibilitado de utilizar-se do poder de exoneração como forma de 
intimidação dos tomadores de decisão. Afirma-se, ainda, (ii) que as agên-
cias possuem autonomia técnico-decisória, o que também inclui uma  
autonomia normativa. Pelo fato de as decisões dessas entidades possuí-
rem motivações e embasamento técnicos, essas mesmas decisões não es-
tão – ou não deveriam estar – sujeitas à revisão hierárquica pelo chefe do 
Poder Executivo ou por órgãos que lhe dão suporte (ministérios, secreta-
rias etc.). De mais a mais, a própria lei que institui uma agência reguladora 
concede a elas a possibilidade de, mediante atos discricionários, emitirem 
regulamentos que satisfaçam os fins a que a lei se propõe. Por fim, (iii) as 
agências, em tese, possuem autonomia financeira, com regras que garan-
tem seus próprios orçamentos e a capacidade para sua própria gestão.

Essa autonomia conferida às agências, contudo, depende significati-
vamente da postura judicial em relação a seus atos. Um controle excessivo 
pode, efetivamente, desestruturar uma agência2 e, ao final, subverter os 
motivos de sua criação.3 Daí porque se afirma que o Poder Judiciário deve 
ser deferente às agências reguladoras – deferência esta entendida como 
uma autolimitação ou autocontenção do Poder Judiciário.4 Em razão disso,  
é destacadamente relevante o uso de estudos empíricos para verificar 
como o Poder Judiciário se comporta em relação às decisões tomadas por 

1   BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria do direito administrativo. 3. ed. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2014, p. 243-306.

2  Cf. JORDÃO, Eduardo; RIBEIRO, Maurício Portugal. Como desestruturar uma 
agência reguladora em passos simples. Revista Estudos Institucionais, v. 3, n. 1, 2017, 
p. 193-198.  

3  Cf. JORDÃO, Eduardo. Controle judicial de uma administração pública complexa: 
A experiência estrangeira na adaptação da intensidade do controle. São Paulo: Ma-
lheiros, 2016, p. 123-164.

4  VERÍSSIMO, Marcos Paulo. Juízes deferentes? Revista Brasileira de Estudos Cons-
titucionais (RBEC). Belo Horizonte,  a. 6,  n. 22,  abr./jun. 2012. Em relação às agências 
reguladoras, a teoria da deferência ganhou força nos Estados Unidos a partir do caso 
“Chevron v. National Resources”, usado como marco e invocado até hoje nos tribu-
nais. Sobre o assunto, confira-se uma análise crítica e empírica em ESKRDGE JR., 
William N.; BAER, Lauren E. The Continuum of Deference: Supreme Court Treatment 
of Agency Statutory Interpretations of Chevron to Hamdan. Disponível em: <https://
ssrn.com/abstract=1132368>. Acesso em: 10 nov. 2017.

https://ssrn.com/abstract=1132368
https://ssrn.com/abstract=1132368
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agências reguladoras. Isto é: analisar se, discursivamente, o Poder Judici-
ário adota um discurso de deferência; e, se, na prática, o nível de revisão 
judicial é significativo a ponto de contaminar a legitimidade das agências 
para a tomada de decisões de sua competência. É justamente esse o esco-
po do presente trabalho.

1.2. objeto da pesquIsa: agêncIa reguladora de energIa 
e saneamento básIco do estado do rIo de janeIro 
(agenersa)

Poucos são os estudos que avaliam a realidade da administração pública 
nas esferas municipais e estaduais, sobretudo em relação às agências re-
guladoras.5 O objetivo do presente artigo é, justamente, desenvolver um 
trabalho em que se possa analisar dados empíricos para testar a aplicabili-
dade da teoria da deferência em relação às decisões do Tribunal de Justiça 
do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) em relação à Agência Reguladora de 
Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro (Agenersa).6 
Cumpre, assim, traçar elementos básicos que caracterizam a agência flu-
minense.

Em 1997, o estado do Rio de Janeiro criou a Agência Reguladora de 
Serviços Públicos Concedidos do Estado do Rio de Janeiro (ASEP) por 
meio da Lei Estadual n.º 2.686/97 – fruto, ainda, do Programa Estadual de 
Desestatização (Lei Estadual n.º 2.470/95). Sua criação tinha por objetivo 
regular e fiscalizar os serviços de diversas atividades, tais como transporte, 
energia e saneamento básico. 

Com o posterior incremento da complexidade das relações de con-
sumo, o estado sentiu a necessidade de subdividir tal agência para ga-
rantir maior eficiência e maior celeridade nas funções que deveriam ser 
exercidas por um ente regulador. Como resultado, a ASEP dividiu-se em 
duas agências: a Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de 
Transportes Aquaviários, Ferroviários, Metroviários e de Rodovias do Rio 

5  Cf. SOUZA, Suiá Fernandes de Azevedo; RIBEIRO, Yasmin Arbex. Breves no-
tas sobre agências reguladoras municipais. Revista Brasileira de Direito Municipal 
(RBDM). Belo Horizonte, a. 14, n. 50, out./dez. 2013; OLIVEIRA, Ana Claudia Beppu 
dos Santos. Regulação e Judiciário: Considerações à luz da jurisprudência relativa 
às agências reguladoras estaduais. Revista de Direito Público da Economia (RDPE). 
Belo Horizonte, a. 8, n. 29, jan./mar. 2010.

6  Como será explicado adiante na seção destinada à metodologia, o escopo inicial 
era avaliar ambas as agências estaduais fluminenses. No entanto, o reduzido número 
de casos em relação à Agetransp resultou na redução do escopo do trabalho para 
limitá-lo apenas à Agenersa.
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de Janeiro (Agetransp) e a própria Agenersa, conforme Lei Estadual n.º 
4.555/2005.

A Agenersa constitui-se como uma autarquia especial, integrante da 
administração pública estadual indireta. Foi criada no ano de 2005, por 
meio da Lei Estadual n.º 4.556/2005, cabendo ao Decreto n.º 38.618/2005 
sua regulamentação. A agência se vincula atualmente à Secretaria do Es-
tado de Integração Governamental (SEIG) e tem como principal finalidade 
o exercício do poder regulatório de acompanhamento, controle e fiscaliza-
ção das concessões e permissões de serviços públicos correlatos.

Sua atuação abarca a área de energia do estado do Rio de Janeiro, aqui 
incluída a distribuição de gás canalizado e outras formas de energia; bem 
como alcança a seara de serviços de esgoto sanitário e industrial, de abasteci-
mento de água e de coleta e disposição de resíduos sólidos. Por esse motivo, 
a Agenersa fiscaliza os contratos das concessionárias CEG, CEG Rio (distri-
buição de gás canalizado); Prolagos e Águas de Juturnaíba (abastecimento 
de água, coleta e tratamento de esgoto); e a Companhia Estadual de Águas 
e Esgotos (Cedae) nos municípios em que a operação do saneamento básico 
pertence a ela.7 Entre suas competências incluem-se a de zelar pelo cumpri-
mento da legislação e pelo funcionamento dos serviços públicos; de atuar 
como instância administrativa definitiva de solução de conflitos; de fiscalizar 
os contratos, aplicando, quando necessário, as sanções cabíveis; de analisar 
o valor e a estrutura das tarifas; de regulamentar aspectos concernentes aos 
contratos sob sua competência; e de determinar diligências, promover estu-
dos e cuidar das sugestões e reclamações, entre outras atribuições.

Quanto ao funcionamento, há de se salientar que a agência goza de 
autonomia financeira, assegurada por recursos como a taxa de regulação, 
repasses estatais, convênios e aplicações financeiras, entre outros. Além dis-
so, conta com independência administrativa e mandato fixo de quatro anos 
para seus conselheiros, não havendo, sob o ponto de vista legal, qualquer 
subordinação hierárquica entre a Agenersa e o Poder Executivo estadual.

Curioso apontar, por fim, que atualmente a Assembleia Legislativa do 
Estado do Rio de Janeiro (Alerj) discute a possibilidade de uma reunifica-
ção da Agenersa e da Agetransp. O Projeto de Lei n.º 3.184/2017 propõe 
a criação da Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado do Rio 
de Janeiro (Aserj), com a finalidade principal de reduzir as quantias gas-
tas com o funcionamento das duas autarquias.8 O futuro dirá sobre qual  

7  Conforme informações extraídas de seu site. Disponível em: <http://www.agener-
sa.rj.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=27>. Acesso 
em: 5 nov. 2017.

8  De acordo com os autores do PL, a economia gerada com a unificação seria por 
volta de 25% do gasto atual com a Agenersa e a Agetransp – estimado como algo 
em torno de R$ 30 milhões.

http://www.agenersa.rj.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=27
http://www.agenersa.rj.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=27
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desenho é, institucionalmente, mais adequado para a regulação de servi-
ços públicos concedidos no âmbito do estado do Rio de Janeiro. 

2. metodologIa

Estabeleceu-se, em um momento inicial, que o tema de pesquisa seria o 
exame da aplicação concreta da teoria da deferência judicial às agências 
reguladoras no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Ja-
neiro. Portanto, realizou-se pesquisa no segundo semestre de 2017 sobre 
decisões do tribunal envolvendo as duas agências estaduais fluminenses: 
Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de 
Janeiro (Agenersa) e Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedi-
dos de Transportes Aquaviários, Ferroviários e Metroviários e de Rodovias 
do Estado do Rio de Janeiro (Agetransp).

O projeto envolveu, em um momento inicial, a pesquisa dos termos 
Agetransp e Agenersa na ferramenta de pesquisa de jurisprudência do 
TJRJ. Foram encontradas, no total, 244 decisões judiciais em 2.ª instância. 
Com o objetivo de complementar a pesquisa, foi adotada uma nova me-
todologia, por meio da pesquisa no sítio do TJRJ de todos os processos 
em que a Agetransp e a Agenersa figuravam como parte do feito. Foram 
encontrados, assim, um total de 202 processos.

Saliente-se que a adoção de ambas as metodologias teve uma razão 
desejada. Isso ocorreu porque muitos casos que envolvem decisões das 
agências reguladoras estaduais são levados ao Poder Judiciário não em 
face delas, mas em face do estado do Rio de Janeiro. Além disso, há casos 
peculiares em que a impugnação de uma decisão de uma agência se dá 
apenas no processo judicial de cobrança dessa multa, cuja legitimidade 
ativa é do ente central, isto é, do estado do Rio de Janeiro, diante da au-
sência de lei que delegue a capacidade tributária para a agência regula-
dora, como se pode verificar do fragmento da apelação cível adiante, in 
verbis:9

APELAÇÃO CÍVEL. Embargos à execução fiscal. Multa ad-
ministrativa aplicada pela Agência Reguladora de Energia 
e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro - AGE-
NERSA, em razão de descumprimento de deveres relativos 
ao contrato de concessão. Alegação de ilegitimidade ativa 
do Estado para executar a multa sob fundamento de incons-
titucionalidade material do art. 74 do Decreto 38.618/05 em 

9  TJRJ, Processo n.º 0158579-53.2014.8.19.0001, Rel. Des. Peterson Barroso Simão, 
3.ª Câmara Cível, j. 20.09.2017. Grifou-se.



Anuário de publicAções dA grAduAção 2017512

face do que dispõe o art. 176, § 6.º da Constituição Estadual. 
Sentença de improcedência. Inconstitucionalidade que se re-
jeita. Dispensa de reserva de plenário na forma do art. 949, 
I, do CPC/15 quando se rejeita tal arguição. Competência 
privativa da Procuradoria Geral do Estado para a inscrição, 
cobrança e execução da Dívida Ativa Estadual estabelecida 
no art. 176, § 6.º da Constituição Estadual. Inconformismo 
da embargante que sustenta que o Estado não tem atribui-
ção legal para inscrever e executar o crédito não tributário 
relativo à autarquia, por ambos possuírem personalidades 
jurídicas distintas. Decreto 38.618/05 que regulamenta as 
competências da AGENERSA, e que, no art. 74 determina à 
Procuradoria Geral do Estado a representação judicial para 
a cobrança das multas aplicadas pela agência reguladora. A 
Lei Estadual 4.556/05, que criou a AGENERSA, estabelece as 
atribuições e responsabilidades da autarquia estadual, entre 
elas a de fiscalização, com possibilidade de aplicação direta 
das sanções cabíveis. O crédito gerado pela imposição de 
multa passa a integrar a chamada dívida ativa não tributá-
ria do ente público estadual, uma vez que ele é o detentor 
da competência tributária. Inexistência de delegação da 
capacidade tributária à AGENERSA, que não possui com-
petência para inscrever multas em dívida ativa e nem para 
executá-las. Legitimidade do Estado do Rio de Janeiro para 
executar os créditos inscritos em dívida ativa provenientes 
de multas aplicadas pela AGENERSA. Sentença mantida. 
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

 Ambas as hipóteses justificaram a pesquisa por meio da ferramen-
ta de jurisprudência do Tribunal. Por outro lado, nem sempre o nome da 
agência consta da ementa; ou, algumas vezes, o nome é grafado de forma 
incorreta na transcrição do decisum. Daí porque houve a necessidade tam-
bém da pesquisa pelos processos em que a agência consta como parte do 
feito.

Na oportunidade, com a junção dos resultados de ambas as metodo-
logias, identificou-se um total de 139 casos relevantes para a pesquisa, em 
que havia uma análise judicial de uma decisão de uma agência reguladora 
estadual10 desde o ano de 2005 (época de criação de tais agências) até 
agosto de 2017. Desses casos, apenas cinco se referiam à Agetransp, de 

10  Foram excluídos casos em que se discutia a legitimidade ativa para a proposi-
ção de ações de execução fiscal das multas aplicadas pelas agências; de casos em 
que foi deferida a suspensão da decisão da agência reguladora em função da reali-
zação de depósito judicial como garantia, na forma do art. 151 do Código Tributário 
Nacional; e de casos que envolviam decisões tomadas pela antiga ASEP.
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modo que se preferiu limitar o escopo da pesquisa unicamente para os 
casos da Agenersa.

Todos esses resultados foram preenchidos em uma tabela (Apêndice 
A) com os seguintes campos: número do processo; agência reguladora; 
nível de deferência; discurso de deferência; controle de substância; natu-
reza da decisão administrativa; parte autora; parte ré; cognição sumária/
exauriente; decisão de 2.ª instância; relator; órgão julgador; data da de-
cisão; e observação. A combinação desses dados pode resultar em aná-
lises praticamente intermináveis sobre os resultados dessa pesquisa. No 
entanto, alguns pontos iniciais merecem destaque especial em relação aos 
resultados obtidos. 

3. resultados da pesquIsa

Foram encontrados, no total, 134 casos envolvendo decisões judiciais do 
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro tendo por objeto algum 
ato praticado pela Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico 
do Estado do Rio de Janeiro (Agenersa). Assim, a relevância de alguns 
dados deve ser destacada.

O primeiro destaque ocorre em relação aos autores dos litígios. Nes-
se ponto, cumpre ressaltar que apenas um dos 134 não foi uma demanda 
ajuizada pela Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro (CEG).11 
Isso demonstra que o contencioso da Agenersa é, praticamente, focado no 
setor de gás canalizado – embora a agência também exerça poder regula-
tório em relação a outras concessionárias. Com efeito, não foram identifi-
cados litígios entre a Agenersa (ou o Estado do Rio de Janeiro) em relação 
à Prolagos, Águas de Juturnaíba (abastecimento de água, coleta e trata-
mento de esgoto); e à Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de 
Janeiro (Cedae) que envolvam decisões da agência reguladora.

Outro ponto a ser destacado diz respeito à natureza das decisões 
administrativas contestadas judicialmente. De um total de 134 decisões, 
apenas duas delas envolvem discussões quanto ao regime tarifário da CEG 
e as demais envolvem massivamente a aplicação de penalidades pela Age-
nersa. 

Sobre o total de 134 decisões e apenas duas com envolvimento quan-
to ao regime tarifário da Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janei-
ro (CEG), relevante destacar que no Agravo de instrumento n.º 0015141-

11  No Agravo de instrumento n.º 0015408-17.2009.8.19.0000, o autor da ação foi a 
Associação Brasileira de Geradoras Termelétricas (Abraget).
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50.2006.8.19.0000, o recurso foi interposto contra decisão que indeferiu 
uma liminar favorável com relação à suspensão dos efeitos de diversos 
artigos das Deliberações Agenersa de 2016, que versam sobre o momento 
correto para que os aumentos do preço do gás aplicados pela Petrobras jun-
tamente com as agravantes pudessem ser repassados aos consumidores.  
Assim, a desembargadora relatora Helda Lima Meireles alegou que os fun-
damentos do juízo de primeira instância foram os mesmos utilizados para 
a concessão da liminar cassada. Desse modo, as Deliberações da Agenersa 
estariam em contradição com a decisão proferida no agravo de instru-
mento citado no relatório. Portanto, a desembargadora deu provimento ao 
agravo para suspender a eficácia dos arts. 1.º, 2.º, 4.º e 5.º, da Deliberação 
Agenersa n.º 16, e dos arts. 1.º, 3.º, 4.º e 5.º, da Deliberação Agenersa n.º 24, 
ambas de 2006.12

No Agravo de instrumento n.º 0015408-17.2009.8.19.0000, o recurso 
foi interposto contra decisão de 1.ª instância que negou o pedido da agra-
vante (Associação Brasileira de Geradoras Termelétricas) de declaração 
de nulidade de duas Deliberações da Agenersa (n.os 370 e 371, de 2009). 
O argumento da agravante foi de que os aumentos tarifários impostos por 
essas deliberações não eram razoáveis, pois não haveria benefícios às usi-
nas térmicas. A medida foi negada sob o fundamento da presunção de le-
gitimidade dos atos da Agência, que possui expertise técnica para análise 
dos impactos de aumentos tarifários. Além disso, fundamentou-se que as 
termelétricas têm capacidade patrimonial para suportar o ônus do ajuste 
promovido pela Agenersa.13

Ademais, como será demonstrado adiante, é possível perceber que o 
TJRJ adota posições distintas em relação à Agenersa, não sendo possível 
concluir se o Tribunal é deferente à agência por uma lógica binária (isto é, 
com respostas de sim ou não). Há, no mínimo, cinco grupos que se desta-
cam em níveis distintos de deferência do Poder Judiciário fluminense, que 
se subdividem em inúmeros outros. 

Há, em primeiro lugar, decisões que adotam um discurso e uma prá-
tica de deferência integral à Agenersa, no sentido de reconhecer uma ne-
cessidade de autocontenção do Poder Judiciário em relação, especifica-
mente, às agências reguladoras em função da sua autonomia reforçada e 
de sua expertise técnica. 

Há, em segundo lugar, decisões que adotam um discurso de deferên-
cia administrativa genérica. Tais julgados reconhecem a importância da 
autorrestrição judicial, todavia em um contexto geral para toda e qualquer 

12  TJRJ, Processo n.º 0015141-50.2006.8.19.0000, Rel. Des. Helda Lima Meireles,  
j. 28.03.2007.

13  TJRJ, Processo n.º 0015408-17.2009.8.19.0000, Rel. Des. Cristina Tereza Gaulia, 
5.ª Câmara Cível, j. 22.09.2009.
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entidade da administração pública. Nesses casos, geralmente, os discursos 
envolvem relatos de que não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito 
administrativo, sob pena de violação à separação de poderes. Desse modo, 
a capacidade técnica e a autonomia das agências, geralmente, não é um 
elemento levado em conta no discurso de deferência.

Há, em terceiro lugar, casos em que o Poder Judiciário não adota ne-
nhum discurso de deferência, mas sua postura é autocontida. São os jul-
gados em que o Tribunal apenas analisa questões formais da decisão da 
Agenersa – por exemplo: se a agência respeitou o devido processo legal 
ou cumpriu o dever de motivação dos seus atos. Não há, propriamente 
dita, uma análise do mérito da decisão da agência. Desses casos, podem 
resultar decisões que mantêm os atos regulatórios ou decisões que anu-
lam o procedimento das agências e, nem por isso, é adotada postura não 
deferente.

Há, em quarto lugar, decisões que promovem uma verdadeira análise 
material das decisões das agências. Nesses casos, o Tribunal tende a man-
ter decisão da Agenersa não porque é deferente a ela, mas porque concor-
da com sua decisão. O Poder Judiciário, portanto, muitas vezes substitui 
a avaliação da agência por uma avaliação própria quanto à decisão a ser 
tomada. Curioso observar, ainda, que há inúmeros casos em que o discurso 
de deferência é adotado pelo relator do feito – o qual, no entanto, acaba 
por avaliar cada um dos elementos da decisão da agência em postura, ao 
menos em tese, não deferente.

Há, em quinto e último lugar, casos em que o Poder Judiciário é efeti-
vamente não deferente às decisões da agência. 

De mais a mais, para além da sistematização apontada supra, o pre-
sente estudo analisou a deferência judicial do TJRJ em relação à Agenersa 
pelo resultado do processo: tanto em casos em que houve revisão judicial 
da atuação regulatória (9,7%), como em casos em que houve controle de 
substância pelo Poder Judiciário (3,7%). De modo geral, é possível apontar, 
nesta seção, que o TJRJ é sensivelmente deferente à atuação da Agenersa.

Por derradeiro, o presente estudo analisou as diferenças entre o dis-
curso de deferência e a prática judicial, tanto sob o ponto de vista geral, 
como em relação a cada câmara cível e desembargador relator do Tribunal.
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3.1. níVeIs de deferêncIa à agenersa IdentIfIcados

3.1.1. Deferência integral

A deferência integral é percebida por meio de um discurso não somente 
deferente em relação à administração pública como um todo, mas tam-
bém – e principalmente – em relação às agências reguladoras. Isso se dá 
por meio de um discurso de reconhecimento de que as agências são au-
tarquias de regime especial e são competentes para controlar e orientar as 
atividades que constituem objeto da concessão, permissão ou autorização 
de serviço público, exercendo legítimo poder regulatório quando neces-
sário. 

Tal aspecto pode ser percebido por discursos como o do Processo 
n.º 0393122-64.2015.8.19.0001, de relatoria da desembargadora Myriam M. 
da Fonseca Costa, no qual são destacadas características relevantes para 
que se assuma posição de deferência às agências, tais como “a indepen-
dência, especialidade, caráter técnico, amplo poder normativo, poder de 
resolução de demandas administrativas, entre outros, [que] encontram 
fundamento na função reguladora estatal, inerente ao exercício do poder 
de polícia”.14 O mesmo ocorre no Processo n.º 0099399-53.2007.8.19.0001, 
em que o relator desembargador Ferdinaldo do Nascimento destaca:

O modelo regulatório adotado no Brasil veio inserido dentro 
de um contexto de desestatização do serviço público, que 
passou a ser desempenhado pelo particular, ficando o Esta-
do com o planejamento e a regulamentação destas ativida-
des. O serviço, que é público, torna-se passível de ser reali-
zado pelo particular devendo este, para tanto, submeter-se à 
regulação e fiscalização por parte das autarquias em regime 
especial, criadas para tal finalidade.15

Assim, parece não haver dúvida de que a classificação de deferência 
integral abarca aquelas decisões e aqueles discursos nos quais o Poder 
Judiciário reconhece a atuação e a competência das agências reguladoras, 
de forma a não invadir suas escolhas e decisões técnicas. 

Para fundamentar tal entendimento é utilizado, ainda, um discurso de 
separação de poderes, no qual é defendido que cabe ao Poder Judiciário 
avaliar a legalidade do ato administrativo, mas não cabe entrar no âmbito 

14  TJRJ, Processo n.º 0393122-64.2015.8.19.0001, Rel. Des. Myriam Medeiros da 
Fonseca Costa, 4.ª Câmara Cível, j.  01.02.2017. Grifou-se.

15  TJRJ, Processo n.º 0099399-53.2007.8.19.0001, Rel. Des. Ferdinaldo do Nasci-
mento, 19.ª Câmara Cível, j. 19.05.2012.
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material dos juízos de conveniência e oportunidade das decisões especia-
lizadas das agências. Tal entendimento pode ser percebido por trecho da 
decisão do Processo n.º 0158503-92.2015.8.19.0001, de relatoria do desem-
bargador Custódio de Barros Tostes, da 1.ª Câmara Cível, em que destaca 
que não cabe ao Poder Judiciário avaliar decisões técnicas das agências 
reguladoras (a ponto de dispensar uma perícia para reavaliá-la), mas ape-
nas sua legalidade:

[...] sabe-se que, na sindicância dos atos administrativos, o 
Poder Judiciário deve se limitar aos aspectos de legalidade, 
sem avançar à sua avaliação de mérito, este que, por força 
da separação dos poderes, é infenso ao controle judicial. A 
toda evidência, o debate é puramente de direito e, nesta me-
dida, dispensa instrução. Até porque, note-se, a produção 
de prova pericial apenas seria necessária para subsidiar o 
debate acerca da justiça da decisão administrativa, notada-
mente quanto à evidência técnica de que a apelante falhara 
na prestação de serviço. A esta altura, já se teria desbordado 
dos limites impostos à atividade judicante, sobrepondo-a à 
da autoridade executiva.16 

Observou-se, nos casos destacados por esta pesquisa, que apenas 16 
decisões, dentro do universo de 134, foram classificadas com um discurso 
de deferência integral (11,9%), como demonstrado no gráfico adiante. Isso 
mostra que, embora essas agências tenham sido criadas pela administra-
ção pública para lidarem com questões que necessitam de maior capacida-
de técnica e especialidade, a maioria das decisões judiciais não reconhece 
o desenho institucional da agência reguladora como fator preponderante 
para sua decisão. Dito de outro modo: fosse uma autarquia comum ou uma 
agência reguladora, poucos seriam os casos em que o resultado prático se 
mostraria diverso.

Deferência integral

16  TJRJ, Processo n.º 0158503-92.2015.8.19.0001, Rel. Des. Custódio de Barros Tos-
tes, 1.ª Câmara Cível, j. 15.08.2017.



Anuário de publicAções dA grAduAção 2017518

3.1.2. Deferência administrativa genérica

Como previamente explicitado no estudo realizado, o nível de defe-
rência do Poder Judiciário para com as decisões da Agenersa foi dividido 
em algumas modalidades, entre elas a deferência administrativa genérica, 
que foi observada em 52 dos 134 casos analisados (38.8%). Nesse contex-
to, o que se estabeleceu como deferência administrativa genérica foi um 
discurso tipicamente de deferência por parte do Poder Judiciário, em que 
figurava evidente o respeito às decisões administrativas, mas cuja pecu-
liaridade do discurso por parte dos juízes está no fato de que ele pode 
servir para qualquer decisão de qualquer órgão da administração pública. 
Ou seja, o discurso utilizado não seria deferente em razão da natureza 
das agências reguladoras, de forma a ressaltar suas especificidades que as 
destoam de outros órgãos da administração direta e da administração in-
direta. Pelo contrário, a referida deferência equiparou a agência analisada 
a qualquer outro órgão do âmbito administrativo. 

Essa constatação se torna evidente quando se analisa alguns trechos 
das decisões estudadas. No Processo n.º 0134262-54.2015.8.19.0001, de 
relatoria do desembargador Benedicto Ultra Abicair, o discurso de defe-
rência utilizado girou em torno da própria natureza do ato administrativo 
discricionário, que pode provir de qualquer órgão da administração. O re-
lator ressalta que, no mérito, ao Poder Judiciário cabe unicamente verificar 
a legalidade e a legitimidade do ato, de modo a analisar se este está ou não 
em conformidade com a lei.17 

Outro exemplo seria o julgado do Processo n.º 0239612-65.2014.8.19.0001. 
A relatora do caso, desembargadora Sirley Abreu Biondi, justifica que o Po-
der Judiciário, ao analisar decisão administrativa, deve se restringir a obser-
var se houve ou não respeito ao devido processo legal, à razoabilidade e à 
proporcionalidade da multa imposta pela agência, tudo isso em nome das 
limitações impostas pela separação de poderes que, em suas palavras “im-
pede o Judiciário de se imiscuir nas questões de mérito de atribuição da 
administração pública”.18 O que se torna evidente por meio dessa passagem 
é que, novamente, os juízes, apesar de deferentes às decisões da Agenersa, 
o são em respeito à administração pública como um todo e não em razão do 
papel específico desenhado às agências reguladoras.  

17  “No mérito, tem-se que o controle dos atos administrativos pelo Poder Judici-
ário tem como intuito, unicamente, a verificação da legalidade ou ilegitimidade do 
ato, analisando-se a conformidade deste com a norma legal que o rege, sendo certo 
que não deverá invadir os aspectos que são reservados à apreciação subjetiva da 
Administração Pública, conhecidos como o mérito do ato, ou seja, a oportunidade e 
a conveniência” (TJRJ, Processo n.º 0134262-54.2015.8.19.0001, Rel. Des. Benedicto 
Ultra Abicair, 6.ª Câmara Cível, j. 20.07.2016).

18  TJRJ, Processo n.º 0239612-65.2014.8.19.0001, Rel. Des. Sirley Abreu Biondi, 13.ª 
Câmara Cível, j. 09.11.2016.
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Deferência administrativa genérica

Discursos de deferência (comparação)

3.1.3. Análise material

Como dito, a manutenção da decisão da agência reguladora muitas vezes 
ocorreu porque o Tribunal concordou com a avaliação feita pela Agenersa. 
São os casos em que foi feita uma análise material, entre os quais, há aque-
les que apresentam ou não um discurso de deferência. A análise material 
foi encontrada em um total de 41 casos (30,5% do total).

Análise material

Um discurso efetivo de análise material é facilmente percebido do in-
teiro teor de alguns julgados. No Processo n.º 0082085-50.2014.8.19.0001, 
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por exemplo, a desembargadora relatora Sirley Abreu Biondi afirmou que 
“[d]as provas colacionadas aos autos emergiu a conclusão de que a auto-
ra/apelante realmente descumpriu as normas contratuais, razão pela qual 
se infere que a multa foi bem aplicada e em patamares razoáveis”.19 No 
Processo n.º 0473492-35.2012.8.19.0001, por outro lado, o relator conside-
rou que há fundamento fático (além do jurídico) à imposição das sanções 
administrativas de advertência e de multa à CEG, considerando o atraso 
de mais de um ano na prestação do serviço contratado no caso concreto.20

Vale ressaltar, ainda, que 18 desses 41 casos encontram um discurso 
de deferência mesmo com a efetiva análise material feita pelo Tribunal 
(43,9%), sendo apenas quatro deles um discurso de deferência integral 
(9,7%). Exemplo disso é o Processo n.º 0364944-08.2015.8.19.0001, em 
que o desembargador relator Cláudio Luís Braga Dell’Orto mantém a de-
cisão da Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado 
do Rio de Janeiro (Agenersa) pela reavaliação dos fatos que levaram à 
aplicação da penalidade.21 No entanto, em sua decisão, também consignou 
que “descabe ao Judiciário avaliar os parâmetros adotados pela adminis-
tração quando da fixação da multa, sendo-lhe vedado substituir a valo-
ração técnica do órgão regulador, salvo se houver manifesta ofensa aos 
princípios da razoabilidade e proporcionalidade”.22 Portanto, faz parecer 
que, na verdade, não se trata de uma verdadeira deferência, na medida 
em que o acerto efetivo da decisão da agência foi levado em conta para o 
resultado final.

19  TJRJ, Processo n.º 0082085-50.2014.8.19.0001, Rel. Des. Sirley Abreu Biondi, 13.ª 
Câmara Cível, j. 14.10.2015.

20  TJRJ, Processo n.º 0473492-35.2012.8.19.0001, Rel. Des. Carlos Santos de Olivei-
ra, 22.ª Câmara Cível, j. 09.07.2015.

21  “Portanto, detalhada a falha nos serviços prestados pela recorrente, que se omi-
tiu diante da reclamação do usuário, correta a aplicação de sanção administrativa 
pela agência reguladora. Revela-se infundada a alegação de violação ao princípio da 
legalidade, por ausência de motivação específica do ato punitivo, haja vista que a pu-
nição decorreu, como ficou expressamente consignado no processo administrativo,  
de falha na prestação do serviço, qual seja, omissão na prevenção de acidente, já 
que mesmo tendo sido previamente acionada pelo usuário, só compareceu ao imóvel 
deste, de forma eficaz, no dia em que houve uma explosão em virtude de vazamento 
de gás” (TJRJ, Processo n.º 0364944-08.2015.8.19.0001, Rel. Des. Cláudio Luiz Braga 
Dell’orto, 18.ª Câmara Cível, j. 29.03.2017).

22  TJRJ, Processo n.º 0364944-08.2015.8.19.0001, Rel. Des. Cláudio Luiz Braga 
Dell’orto, 18.ª Câmara Cível, j. 29.03.2017.
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Análise material

3.1.4. Questões formais

Os casos inseridos na categoria “questões formais” são aqueles em que 
não há um discurso de deferência, mas em que o Tribunal não analisa ques-
tões materiais, somente formais. Porém, mesmo sem haver propriamente 
um discurso deferente, o Tribunal, de certa forma, acaba sendo deferente 
ao analisar somente o aspecto formal do ato administrativo perpetrado 
pela agência reguladora. Para exemplificar melhor tal categoria, confira-se 
o seguinte trecho do Processo n.º 0016514-33.2017.8.19.0000, em que a de-
cisão da Agenersa foi mantida porque “foi assegurado ao agravante [CEG] 
o direito à ampla defesa e ao devido processo legal, diante das previsões 
contidas nos artigos 5.º, inciso LV, da CRFB/88, 2.º, da Lei Estadual n.º 
5.427/2009 e artigo 13, da Instrução Normativa Agenersa n.º 01/2007”.23

Ou seja, a postura acaba por ser deferente, mesmo sem um discurso 
deferente propriamente dito (como visto em outras categorias). A corte 
acaba analisando somente os aspectos formais da decisão administrativa, 
conforme demonstrado no exemplo supra. Entretanto, quando o faz, ter-
mina por respeitar a decisão de mérito da agência. Em alguns casos, há até 
a anulação judicial da atuação da agência – como, por exemplo, no Proces-
so n.º 0014929-89.2007.8.19.0001, em que a multa foi anulada por ausên-
cia de intimação no processo administrativo;24 e no Processo n.º 0162638-
21.2013.8.19.0001, em que a multa foi anulada por ausência de motivação.25

Tal categoria apresenta certa importância, haja vista que tais casos 
correspondem a 29 do universo de casos analisados na presente pesquisa 
(21,6%). O gráfico a seguir demostra tal situação.

23  TJRJ, Processo n.º 0016514-33.2017.8.19.0000, Rel. Des. Paulo Sérgio Prestes 
dos Santos, 2.ª Câmara Cível, j. 24.05.2017.

24  TJRJ, Processo n.º 0014929-89.2007.8.19.0001, Rel. Des. Ernani Klausner, 1.ª Câ-
mara Cível, j. 09.02.2010.

25  TJRJ, Processo n.º 0162638-21.2013.8.19.0001, Rel. Des. Celso Luiz de Matos Pe-
res, 10.ª Câmara Cível, j. 15.06.2016.
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Questões formais

Ademais, mesmo sem um discurso de deferência, somente quatro de-
cisões foram revistas pelos desembargadores quando da análise de ques-
tões formais. Isso representa apenas 13,7% do total. Tal constatação está 
representada no gráfico adiante.

Decisões firmadas com base em questões formais

Isso evidencia que mesmo sem um discurso de deferência propria-
mente dito, o TJRJ apresenta um grau de deferência alto em relação aos 
atos praticados pela Agenersa, mesmo que tal situação ocorra somente ao 
analisar as questões formais do ato administrativo.

3.1.5. Decisões em sede de cognição sumária e discurso de 
deferência: presunção de legitimidade dos atos da Agenersa

Processos judiciais envolvem, muitas vezes, pedidos liminares formulados 
pelo autor da ação requerendo a adoção de medidas urgentes pelo Po-
der Judiciário. Tais decisões chegam à segunda instância, na maioria das 
vezes, por meio de agravos de instrumento. Em alguns casos, o discurso 
de deferência judicial é ligado a um discurso de presunção de legitimida-
de dos atos administrativos. Essa presunção, geralmente, corresponde a 
duas dimensões de análise do ato: a veracidade dos fatos que basearam a 
tomada de decisão; e a pressuposição de que aquele ato é válido, legal e 
constitucional. Nos casos analisados, os discursos de deferência dos juízes 
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aos atos administrativos se correlacionam diretamente ao reconhecimento 
da presunção de legitimidade do ato administrativo. Em exemplo: 

Com efeito, o deferimento de pedido de antecipação dos 
efeitos da tutela contra ato administrativo reclama prova ine-
quívoca de sua ilegalidade ou desproporcionalidade, consi-
derando que os atos estatais são dotados da presunção de 
legitimidade, estando, em princípio, de acordo com a lei e 
com a realidade [...] Ressalte-se que a complexidade dos fa-
tos motivadores da sanção aplicada impede que no âmbito 
estreito do agravo de instrumento se aprecie a alegada nuli-
dade do ato administrativo.26

A partir dos dados analisados, verifica-se que dos 35 processos identi-
ficados com decisões proferidas em sede de cognição sumária, 19 apresen-
tavam discurso de deferência com presunção de legitimidade. Há decisões, 
ainda, que adotam discursos de deferência similares àqueles mencionados 
nos casos em que há cognição exauriente, sem mencionar a presunção 
de legitimidade. É o caso do Processo n.º 0045368-42.2014.8.19.0000, em 
que a 21.ª Câmara Cível prescreveu que questões técnicas devem ser aferi-
das pela agência reguladora – que tem atribuição para determinar a ado-
ção de medidas relativas à atividade desenvolvida pelo setor regulado.27 
No Processo n.º 0051790-72.2010.8.19.0000, afirmou-se que “a Agência 
Reguladora é órgão técnico especializado e a mera suspensão de suas 
decisões, sem maiores fundamentos, pode traduzir verdadeira intervenção 
do Poder Judiciário em seara que não lhe é reservada”.28

Em termos percentuais, das 35 decisões proferidas em cognição su-
mária, 22 delas (62,8%) continham deferência com discurso de deferência 
integral e/ou de presunção de legitimidade.

26  Processo n.º 0056600-51.2014.8.19.0000. Grifou-se.

27  TJRJ, Processo n.º 0045368-42.2014.8.19.0000, Rel. Des. André Emílio Ribeiro 
Von Melentovytch, 21.ª Câmara Cível, j. 03.06.2015.

28  TJRJ, Processo n.º 0051790-72.2010.8.19.0000, Rel. Des. Inês da Trindade Cha-
ves Melo, 13.ª Câmara Cível, j. 14.02.2011.
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Cognição sumária e o discurso de deferência

Feita a análise quanto aos níveis de deferência identificados, passa-se 
à análise dos resultados gerais obtidos do presente estudo. Foram três 
os cortes estabelecidos para verificação das estatísticas que apresentam 
indícios de deferência do TJRJ em relação à Agenersa, quais sejam: (i) o 
percentual do discurso de deferência como fundamento para as decisões 
judiciais; (ii) o percentual de revisão judicial das decisões da Agenersa; e, 
por fim, (iii) o percentual de controle da substância da decisão da agência. 
É o que se passa a expor.

3.2. dIscurso de deferêncIa no tjrj

Necessário apontar, de início, que entre os 134 casos estudados, 70 deles 
apresentam um discurso de deferência (52%). Confira-se no gráfico a seguir.

Decisões que apresentam discurso de deferência

A maior parte denota uma deferência administrativa genérica (22 
casos). Outros 13 casos demonstram que, embora tenha havido discurso 
genérico de deferência administrativa, ocorreu também análise material. 
Além disso, pode-se perceber que 12 casos expõem nível de deferência 
integral, com outras quatro decisões que retratam posicionamento seme-
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lhante, mas que adentram na análise de mérito. Há, por sua vez, 17 julgados 
em que se menciona uma presunção de legitimidade do ato administrativo 
em casos nos quais as decisões são tomadas em sede de cognição sumá-
ria, somado a mais um caso de mesma lógica, mas com análise material. 
Por fim, somente uma decisão que apontou discurso de deferência não 
representou autenticamente uma postura reverente à agência reguladora, 
implicando em uma efetiva revisão judicial do ato da Agenersa.
Níveis de deferência (entre as decisões que apresentam discurso de deferência)

Entre os 64 julgados que não apresentaram discurso de deferência 
(48% dos casos), pode-se perceber que 29 julgados basearam-se apenas 
em aspectos formais do ato impugnado (45,3%), enquanto 23 casos tra-
tam de análises de cunho, efetivamente, substantivo (análise material = 
35,9%). Os 12 casos restantes, de fato, não exibem postura de deferência, 
resultando em um controle efetivo da posição da Agenersa (18,7%).

Aspectos analisados nas decisões que não apresentam discurso de deferência
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Por fim, cumpre fazer uma apresentação gráfica do total de casos, 
sob o aspecto do discurso de deferência e suas gradações apontadas na 
subseção anterior. Ao lado esquerdo incluem-se as decisões que adotaram 
discurso de deferência; e ao lado direito, as decisões que não estabelece-
ram esse discurso.

Discurso de deferência

3.3. deferêncIa pelo resultado: reVIsão judIcIal dos atos 
da agenersa no tjrj

Em análise aos dados empíricos encontrados, interessante perceber que 
a imensa maioria dos casos resultou na de manutenção das decisões da 
Agenersa: 120 julgados de um total de 134 (89,5%). Assim, a conclusão a 
que se chega é por um considerável grau de respeito às decisões da Age-
nersa por parte do Poder Judiciário fluminense.

Percentual de revisão judicial
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3.4. deferêncIa pelo resultado: controle de substâncIa 
dos atos da agenersa no tjrj

Dos feitos estudados, efetivamente em todos eles a parte autora requer 
algum nível de interferência judicial. De fato, nos litígios em que a CEG 
pretende anular/revisar multas aplicadas pela Agenersa, sempre são for-
mulados pedidos subsidiários de redução da multa aplicada pela agência 
estadual. Por outro lado, aos feitos que envolvem questões relativas ao 
regime tarifário, também são formulados pedidos que importam não so-
mente na anulação do ato praticado pela Agenersa, mas efetivamente sua 
modificação.

Das 134 decisões estudadas, apenas cinco apresentaram controle de 
substância (3,7%). Se excluídas as decisões proferidas em sede de cogni-
ção sumária (em que uma análise da substância do ato da agência importa 
em mera suspensão do seu ato e não, necessariamente, de sua reforma) 
restam quatro casos em um total de 99, o que eleva o percentual em mar-
gens mínimas (4%), conforme se observa da representação gráfica adiante.

Controle de substância (todos os casos)  
e controle de substância (cognição exauriente)

Dado o número reduzido de casos, cumpre avaliar quais os funda-
mentos que levaram o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro a,  
efetivamente, controlar as substâncias dos atos da Agenersa nos cinco 
processos destacados adiante.

3.4.1. Apelação cível n.º 0030431-58.2013.8.19.0001

O recurso em questão foi resultado do julgamento conjunto das apelações 
interpostas tanto pela CEG quanto pela Agenersa em face de decisão de 
primeira instância que havia reduzido a multa aplicada pela agência. De 
um lado, a CEG defende que não houve respeito ao princípio do devido 
processo legal, ao contraditório e à ampla defesa durante a realização do 
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processo administrativo, requerendo a anulação da decisão administrati-
va. A agência, por outro lado, alega que a redução do valor da multa não 
deveria ter ocorrido, na medida em que seu valor é módico e já havia sido 
reduzido pela metade dentro do próprio recurso administrativo.

A 12.ª Câmara Cível, ao decidir os recursos,29 afirmou, de um lado, que 
o ato administrativo da Agenersa foi motivado e, assim, rechaçou o argu-
mento aduzido pela CEG. No entanto, o desembargador relator Cherubin 
Helcias Schwartz Júnior concluiu que a multa aplicada pela agência re-
guladora foi demasiadamente alta, desvirtuando os carácteres punitivo e 
educativo do poder regulatório sancionador. Em razão disso, confirmou a 
sentença de 1.ª instância que reduziu o valor da multa a 10% do que havia 
sido, inicialmente, fixado pela entidade reguladora.

3.4.2. Apelação cível n.º 0182538-87.2013.8.19.0001

A apelação em questão tem como pano de fundo um acidente no ano de 
2007, que acarretou na morte de duas crianças. Esse acidente foi engen-
drado por obras irregulares realizadas na cobertura e que obstruíram as 
chaminés, que são responsáveis pela exaustão dos gases de combustão 
dos aquecedores, mas sem que a concessionária tivesse sido comunicada 
de tal fato (ou mesmo chamada para a devida inspeção no local após a 
realização das mencionadas obras). A decisão do Tribunal de Justiça30 en-
tendeu a questão de forma diversa da agência reguladora, reinterpretando 
os deveres da concessionária para excluir a obrigação de vistoriar todos 
os imóveis residenciais, por simples inexistência de previsão legal. Logo, 
decidiu-se pela anulação das multas aplicadas.

3.4.3. Apelação cível n.º 0344514-11.2010.8.19.0001

Trata-se de ação anulatória de ato administrativo, proposta pela Compa-
nhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro (CEG) e por CEG Rio S.A., em 
face da Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado 
do Rio de Janeiro (Agenersa). O pedido principal da parte autora era a 
declaração de nulidade da deliberação Agenersa n.º 566/2010, enquanto 
o pedido subsidiário era a redução de multa ao patamar previsto na Lei 
Estadual n.º 3.986/2002.

29  TJRJ, Processo n.º 0030431-58.2013.8.19.0001, Rel. Des. Cherubin Helcias 
Schwartz Júnior, 12.ª Câmara Cível, j. 03.05.2016.

30  TJRJ, Processo n.º 0182538-87.2013.8.19.0001, Rel. Des. Marília de Castro Neves 
Vieira, 20.ª Câmara Cível, j. 22.07.2015.
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Em seu voto,31 o relator reconhece que uma das funções das agências 
reguladoras é justamente a fiscalização dos contratos de concessão e que, 
ademais, possuem legitimidade para aplicar multas quando constatado o 
descumprimento de leis. No entanto, o desembargador estabeleceu que a 
multa imposta pela Agenersa foi abusiva por não seguir o previsto no art. 
2.º da Lei Estadual n.º 3.986/2002.

3.4.4. Apelação cível n.º 0430482-38.2012.8.19.0001

O pedido inicial da autora (CEG) pretendia anulação ou redução de multa 
administrativa aplicada pela parte ré, no valor de R$ 25.250,51, aplicada 
após reclamação de consumidor pela demora na instalação de gás. A 2.ª 
Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital reduziu a multa em 20%, 
o que fez com que a Agenersa interpusesse recurso de apelação alegan-
do que a referida interferência judiciária invadiria o mérito administrativo. 
Contudo, a 7.ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro afas-
tou tal alegação com base na ideia do sistema de pesos e contrapesos. 

Alegou-se, nesse caso,32 que a redução da multa ocorreu em razão 
da violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 
5.º, LIV, CRFB/88) na fixação original, já que, segundo o Tribunal, o atraso 
não teria ocorrido apenas por culpa da agência. Além disso, foi negado o 
pedido da CEG que afirmava que não houve possibilidade de ampla defesa 
e que houve violação ao princípio da motivação dos atos administrativos, 
tendo em vista que os autos demonstraram o contrário. 

3.4.5. Agravo de instrumento n.º 0010860-70.2014.8.19.0000

No caso em questão,33 o desembargador relator Paulo Mauricio Pereira 
decide pela suspensão da eficácia da deliberação da Agenersa (Delibera-
ção n.º 966/2012), por entender que a CEG não deve ser responsabilizada 
na situação apresentada. Com isso, o desembargador dá provimento ao 
recurso da agravante (CEG), modificando o entendimento do juiz de 1.ª ins-
tância, que havia negado o pedido liminar formulado pela concessionária.

O voto do desembargador cita um dos próprios conselheiros da Age-
nersa para caracterizar a postura da Agência como equivocada. Na contra-
-argumentação, o desembargador caracteriza a deliberação da Agenersa 

31  TJRJ, Processo n.º 0344514-11.2010.8.19.0001, Rel. Des. Plínio Pinto Coelho Filho, 
14.ª Câmara Cível, j. 21.02.2013.

32  TJRJ, Processo n.º 0430482-38.2012.8.19.0001, Rel. Des. Claudio Brandão de 
Oliveira, 7.ª Câmara Cível, j. 31.08.2016.

33  TJRJ, Processo n.º 0010860-70.2014.8.19.0000, Rel. Des. Paulo Mauricio Pereira, 
4.ª Câmara Cível, j. 21.05.2014.



Anuário de publicAções dA grAduAção 2017530

como vaga e até impossível de ser cumprida, representando uma respon-
sabilização totalmente indevida da CEG. Assim, o embate se dá entre o 
desembargador relator, que não somente critica a atuação da Agência, 
como suspende a eficácia de uma deliberação administrativa desta, e a 
Agenersa, que entende ser cabível a responsabilização indireta da CEG no 
caso que resultou em uma explosão decorrente de um vazamento de gás. 
Cabe ressaltar, por fim, que a análise de 2.ª instância ocorreu inteiramente 
no âmbito material, sem qualquer questionamento de legalidade, alegando 
o desembargador que há “perigo de dano iminente para a agravante”.

3.5. entre o dIscurso da deferêncIa e a prátIca judIcIal 

O Poder Judiciário reflete uma postura, algumas vezes, contraditória quan-
do se observa a diferença entre discurso e prática. Isso se percebe na me-
dida em que, dos 70 julgados que expuseram discurso de deferência, 18 
apresentaram análise do mérito da decisão da agência reguladora, isto é, 
uma análise material (25,71%). Ou seja, nesses casos, a manutenção da de-
cisão da agência ocorreu não em razão de uma postura deferente, mas 
porque efetivamente o juiz concordou com a decisão. Prova disso é que 
em um caso específico, embora tenha sido reconhecida a necessidade de 
deferência do Poder Judiciário à Agenersa, foi revisada parcialmente a de-
cisão da agência reguladora.34

Postura contraditória do Poder Judiciário

34  TJRJ, Processo n.º 0002304-89.2008.8.19.0000, Rel. Des. Paulo Mauricio Perei-
ra, 4.ª Câmara Cível, j. 08.04.2008.
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Por outro lado, deve-se notar que, de um total de 120 casos, em 51 
há a manutenção da opção da agência reguladora, embora não haja um 
discurso de deferência às suas escolhas. Isto é, a maioria das decisões das 
agências reguladoras é mantida, mesmo que não haja, em alguns casos, 
um discurso de deferência que ofereça base (42,5%).

3.5.1. Análise empírica por órgão colegiado35

1.a Câmara Cível

• Número de decisões: 4

• Percentual de discurso de deferência: 50%

• Percentual de revisão: 25%

2.a Câmara Cível

• Número de decisões: 9

• Percentual de discurso de deferência: 44,4%

• Percentual de revisão: 0%

3.a Câmara Cível

• Número de decisões: 1

• Percentual de discurso de deferência: 100%

• Percentual de revisão: 0%

4.a Câmara Cível

• Número de decisões: 12

• Percentual de discurso de deferência: 50%

• Percentual de revisão: 16,6%

5.a Câmara Cível

• Número de decisões: 5

• Percentual de discurso de deferência: 80%

• Percentual de revisão: 0%

35  Em ordem crescente de Câmara.
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6.a Câmara Cível

• Número de decisões: 6

• Percentual de discurso de deferência: 50%

• Percentual de revisão: 16,6%

7.a Câmara Cível

• Número de decisões: 4

• Percentual de discurso de deferência: 25%

• Percentual de revisão: 25%

8.a Câmara Cível

• Número de decisões: 6

• Percentual de discurso de deferência: 50%

• Percentual de revisão: 0%

9.a Câmara Cível

• Número de decisões: 5

• Percentual de discurso de deferência: 40%

• Percentual de revisão: 0%

10.a Câmara Cível

• Número de decisões: 8

• Percentual de discurso de deferência: 37,5%

• Percentual de revisão: 25%

11.a Câmara Cível

• Número de decisões: 3

• Percentual de discurso de deferência: 100%

• Percentual de revisão: 0%
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12.a Câmara Cível

• Número de decisões: 4

• Percentual de discurso de deferência: 25%

• Percentual de revisão: 25%

13.a Câmara Cível

• Número de decisões: 7

• Percentual de discurso de deferência: 42,8%

• Percentual de revisão: 0%

14.a Câmara Cível

• Número de decisões: 7

• Percentual de discurso de deferência: 28,5%

• Percentual de revisão: 28,5%

15.a Câmara Cível

• Número de decisões: 5

• Percentual de discurso de deferência: 100%

• Percentual de revisão: 0%

16.a Câmara Cível

• Número de decisões: 6

• Percentual de discurso de deferência: 16,6%

• Percentual de revisão: 16,6%

17.a Câmara Cível

• Número de decisões: 2

• Percentual de discurso de deferência: 50%

• Percentual de revisão: 0%
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18.a Câmara Cível

• Número de decisões: 8

• Percentual de discurso de deferência: 75%

• Percentual de revisão: 0%

19.a Câmara Cível

• Número de decisões: 8

• Percentual de discurso de deferência: 87,5%

• Percentual de revisão: 0%

20.a Câmara Cível

• Número de decisões: 7

• Percentual de discurso de deferência: 42,8%

• Percentual de revisão: 14,2%

21.a Câmara Cível

• Número de decisões: 8

• Percentual de discurso de deferência: 62,5%

• Percentual de revisão: 12,5%

22.a Câmara Cível

• Número de decisões: 9

• Percentual de discurso de deferência: 44,4%

• Percentual de revisão: 0%

3.5.2. Análise empírica por relator36

Alcides da Fonseca Neto

• Número de decisões: 1

• Percentual de discurso de deferência: 0%

• Percentual de revisão: 0%

36  Em ordem alfabética.
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Alexandre Antônio Franco Freitas Câmara

• Número de decisões: 3

• Percentual de discurso de deferência: 66,67%

• Percentual de revisão: 0%

André Emílio Ribeiro Von Melentovytch

• Número de decisões: 4

• Percentual de discurso de deferência: 50%

• Percentual de revisão: 25%

Antônio Iloízio Barros Bastos

• Número de decisões: 3

• Percentual de discurso de deferência: 66,67%

• Percentual de revisão: 0%

Antonio Saldanha Palheiro

• Número de decisões: 1

• Percentual de discurso de deferência: 100%

• Percentual de revisão: 0%

Augusto Alves Moreira Junior

• Número de decisões: 1

• Percentual de discurso de deferência: 100%

• Percentual de revisão: 0%

Benedicto Ultra Abicair

• Número de decisões: 3

• Percentual de discurso de deferência: 100%

• Percentual de revisão: 0
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• Camilo Ribeiro Ruliere

• Número de decisões: 1

• Percentual de discurso de deferência: 0%

• Percentual de revisão: 0%

Carlos Azeredo de Araújo

• Número de decisões: 1

• Percentual de discurso de deferência: 0%

• Percentual de revisão: 0%

Carlos Eduardo Moreira da Silva

• Número de decisões: 1

• Percentual de discurso de deferência: 0%

• Percentual de revisão: 0%

Carlos Santos de Oliveira

• Número de decisões: 3

• Percentual de discurso de deferência: 66,67%

• Percentual de revisão: 0%

Celso Luiz de Matos Peres

• Número de decisões: 2

• Percentual de discurso de deferência: 100%

• Percentual de revisão: 100%

Cezar Augusto Rodrigues Costa

• Número de decisões: 1

• Percentual de discurso de deferência: 100%

• Percentual de revisão: 0%
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Cherubin Helcias Schwartz Júnior

• Número de decisões: 2

• Percentual de discurso de deferência: 0%

• Percentual de revisão: 50%

Claudia Pires dos Santos Ferreira

• Número de decisões: 1

• Percentual de discurso de deferência: 0

• Percentual de revisão: 0%

Cláudia Telles de Menezes

• Número de decisões: 3

• Percentual de discurso de deferência: 0%

• Percentual de revisão: 0%

Claudio Brandão de Oliveira

• Número de decisões: 1

• Percentual de discurso de deferência: 0%

• Percentual de revisão: 100%

Claudio de Mello Tavares

• Número de decisões: 1

• Percentual de discurso de deferência: 100%

•  Percentual de revisão: 0%

Cláudio Luís Braga Dell’Orto

• Número de decisões: 1

• Percentual de discurso de deferência: 100%

• Percentual de revisão: 0%



Anuário de publicAções dA grAduAção 2017538

Cleber Ghelfenstein 

• Número de decisões: 2

• Percentual de discurso de deferência: 0%

• Percentual de revisão: 0%

Cristina Tereza Gaulia  

• Número de decisões: 1

• Percentual de discurso de deferência: 100%

• Percentual de revisão: 0

Custódio de Barros Tostes 

• Número de decisões: 2

• Percentual de discurso de deferência: 100%

• Percentual de revisão: 0

Denise Levy Tredler 

• Número de decisões: 2

• Percentual de discurso de deferência: 50%

• Percentual de revisão: 0

Edson Scisinio Dias 

• Número de decisões: 1

• Percentual de discurso de deferência: 0%

• Percentual de revisão: 100%

Eduardo de Azevedo Paiva 

• Número de decisões: 3

• Percentual de discurso de deferência: 100%

• Percentual de revisão: 0%
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Eduardo Gusmão Alves de Brito Neto 

• Número de decisões: 1

• Percentual de discurso de deferência: 100%

• Percentual de revisão: 0%

Ernani Klausner 

• Número de decisões: 1

• Percentual de discurso de deferência: 0%

• Percentual de revisão: 100%

Ferdinaldo do Nascimento

• Número de decisões: 1

• Percentual de discurso de deferência: 100%

• Percentual de revisão: 0%

Fernando Cerqueira Chagas 

• Número de decisões: 3

• Percentual de discurso de deferência: 100%

• Percentual de revisão: 0

Flávia Romano de Rezende

• Número de decisões: 1

• Percentual de discurso de deferência: 100%

• Percentual de revisão: 0%

Gilberto Campista 

• Número de decisões: 2

• Percentual de discurso de deferência: 100%

• Percentual de revisão: 0%
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Guaraci de Campos Vianna

• Número de decisões: 3

• Percentual de discurso de deferência: 100%

• Percentual de revisão: 0%

Helda Lima Meireles 

• Número de decisões: 2

• Percentual de discurso de deferência: 50%

• Percentual de revisão: 0%

Helena Candida Lisboa Gaede 

• Número de decisões: 2

• Percentual de discurso de deferência: 0%

• Percentual de revisão: 0%

Heleno Ribeiro Pereira Nunes 

• Número de decisões: 1

• Percentual de discurso de deferência: 100%

• Percentual de revisão: 0%

Inês da Trindade Chaves Melo 

• Número de decisões: 1

• Percentual de discurso de deferência: 100%

• Percentual de revisão: 0%

Jacqueline Lima Montenegro 

• Número de decisões: 4

• Percentual de discurso de deferência: 100%

• Percentual de revisão: 0
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Joaquim Domingos de Almeida Neto 

• Número de decisões: 1

• Percentual de discurso de deferência: 100%

• Percentual de revisão: 0%

José Acir Lessa Giordani 

• Número de decisões: 1

• Percentual de discurso de deferência: 100%

• Percentual de revisão: 0%

José Carlos Paes 

• Número de decisões: 1

• Percentual de discurso de deferência: 0%

• Percentual de revisão: 0%

José Carlos Varanda dos Santos

• Número de decisões: 3

• Percentual de discurso de deferência: 66,67%

• Percentual de revisão: 0%

José Roberto Portugal Compasso 

• Número de decisões: 3

• Percentual de discurso de deferência: 66,67%

• Percentual de revisão: 0%

Juarez Fernandes Folhes 

• Número de decisões: 2

• Percentual de discurso de deferência: 50%

• Percentual de revisão: 0%
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Lindolpho Morais Marinho 

• Número de decisões: 1

• Percentual de discurso de deferência: 0%

• Percentual de revisão: 0%

Luciano Saboia Rinaldi de Carvalho 

• Número de decisões: 3

• Percentual de discurso de deferência: 66,67%

• Percentual de revisão: 0%

Lúcio Durante 

• Número de decisões: 3

• Percentual de discurso de deferência: 100%

• Percentual de revisão: 0%

Luiz Roldão de Freitas Gomes Filho 

• Número de decisões: 1

• Percentual de discurso de deferência: 100%

• Percentual de revisão: 0%

Marcelo Lima Buhatem 

• Número de decisões: 4

• Percentual de discurso de deferência: 50%

• Percentual de revisão: 0%

Marcia Ferreira Alvarenga 

• Número de decisões: 1

• Percentual de discurso de deferência: 0%

• Percentual de revisão: 0%
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Marco Aurélio Bezerra de Melo 

• Número de decisões: 1

• Percentual de discurso de deferência: 0%

• Percentual de revisão: 0%

Flávia Romano de Rezende

• Número de decisões: 1

• Percentual de discurso de deferência: 100%

• Percentual de revisão: 0%

Margaret de Olivaes Valle dos Santos 

• Número de decisões: 2

• Percentual de discurso de deferência: 100%

• Percentual de revisão: 0%

Maria Helena Pinto Machado 

• Número de decisões: 1

• Percentual de discurso de deferência: 100%

• Percentual de revisão: 0%

Maria Regina Fonseca Nova Alves 

• Número de decisões: 2

• Percentual de discurso de deferência: 50%

• Percentual de revisão: 0%

Marília de Castro Neves Vieira 

• Número de decisões: 4

• Percentual de discurso de deferência: 25%

• Percentual de revisão: 25%
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Mario Assis Gonçalves 

• Número de decisões: 1

• Percentual de discurso de deferência: 100%

• Percentual de revisão: 0%

Mario dos Santos Paulo 

• Número de decisões: 1

• Percentual de discurso de deferência: 0%

• Percentual de revisão: 0%

Mario Guimarães Neto 

• Número de decisões: 1

• Percentual de discurso de deferência: 0%

• Percentual de revisão: 0%

Mario Robert Mannheimer 

• Número de decisões: 1

• Percentual de discurso de deferência: 0%

• Percentual de revisão: 100%

Mauro Dickstein 

• Número de decisões: 2

• Percentual de discurso de deferência: 0%

• Percentual de revisão: 0%

Mauro Pereira Martins 

• Número de decisões: 3

• Percentual de discurso de deferência: 66,67%

• Percentual de revisão: 0%
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Mônica Maria Costa Di Piero 

• Número de decisões: 1

• Percentual de discurso de deferência: 100%

• Percentual de revisão: 0%

Myriam Medeiros da Fonseca Costa 

• Número de decisões: 2

• Percentual de discurso de deferência: 50%

• Percentual de revisão: 0%

Nagib Slaibi Filho 

• Número de decisões: 1

• Percentual de discurso de deferência: 0%

• Percentual de revisão: 0%

Norma Suely Fonseca Quintes 

• Número de decisões: 3

• Percentual de discurso de deferência: 0%

• Percentual de revisão: 0%

Patrícia Ribeiro Serra Vieira 

• Número de decisões: 2

• Percentual de discurso de deferência: 100%

• Percentual de revisão: 0%

Paulo Mauricio Pereira 

• Número de decisões: 2

• Percentual de discurso de deferência: 100%

• Percentual de revisão: 0%
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Paulo Sérgio Prestes dos Santos 

• Número de decisões: 2

• Percentual de discurso de deferência: 0%

• Percentual de revisão: 0%

Pedro Freire Raguenet 

• Número de decisões: 3

• Percentual de discurso de deferência: 100%

• Percentual de revisão: 0%

Plínio Pinto Coelho Filho 

• Número de decisões: 2

• Percentual de discurso de deferência: 50%

• Percentual de revisão: 50%

Reinaldo Pinto Alberto Filho 

• Número de decisões: 1

• Percentual de discurso de deferência: 0%

• Percentual de revisão: 0%

Rogerio de Oliveira Souza 

• Número de decisões: 1

• Percentual de discurso de deferência: 0%

• Percentual de revisão: 0%

Sirley Abreu Biondi 

• Número de decisões: 4

• Percentual de discurso de deferência: 25%

• Percentual de revisão: 0%
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4. consIderações fInaIs

Em linhas gerais, o presente trabalho demonstrou, sem esgotamento do 
assunto, uma análise empírica da aplicabilidade da deferência a decisões 
do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) a demandas 
propostas pela Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do 
Estado do Rio de Janeiro (Agenersa). 

Demonstrou-se, por meio de gráficos, tabelas, doutrina, índices e jul-
gados que, normalmente, as decisões judiciais prolatadas pelo Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) possuem elevado grau de de-
ferência à agência reguladora Agenersa. 

No mais, tem-se ter atingido todo o escopo idealizado com o desen-
volvimento claro e objetivo da presente pesquisa de campo que, ao fim, 
apresenta as análises empíricas por órgão colegiado e também por relator.
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Supervisor: Paulo Fernando de Mello Franco.

1. Introdução

O Cadastro Positivo se configura em uma política pública,1 que objetiva 
fornecer incentivos que tornem o mercado de crédito mais acessível. Foi 
introduzido no Brasil pela Lei n.º 12.414, de 9 junho de 2011, e funciona a 
partir da formação de um banco de dados com informações de adimple-
mento dos cadastrados, o que resulta num histórico de crédito à disposi-
ção para a consulta por instituições creditícias. Essa política, teoricamente, 
amenizaria problemas de assimetria de informação na tomada de crédito e 
faria com que as condições de empréstimo melhorassem.

Entretanto, até o presente momento, o projeto não se efetivou. O 
que se observa, de fato, é um lento crescimento dessa base de dados po-
sitivos,2 ou seja, poucas pessoas aderiram ao cadastro, o que diminui a 

1  Uma política pública é uma diretriz elaborada para enfrentar um problema pú-
blico. Ela pode ser uma orientação à atividade ou à passividade de alguém, o que 
decorre dessa orientação também faz parte da política pública. Em outras palavras, 
“políticas públicas são programas de ação governamental visando coordenar os 
meios à disposição do Estado e as atividades privadas, para a realização de objetivos 
socialmente relevantes e politicamente determinados”. Cf. BUCCI, Maria Paula Dallari.  
O conceito de política pública em direito. In: BUCCI, Maria Paula Dallari (Org.). Polí-
ticas públicas: Reflexões sobre o conceito jurídico. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 241. 

2  “[...] Enquanto isso, a adesão é baixa. O Boa Vista SCPC estima que 5% dos con-
sumidores se cadastraram voluntariamente.” G1. Após um ano, cadastro positivo de 
crédito ainda não é automático. Publicado em: 19 set. 2017. Disponível em: <http://
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amostragem comparativa e mina os efeitos desejados, pois dificulta a di-
ferenciação entre os cadastrados. Antes de realizar a pesquisa, a primeira 
impressão era de que isso seria resultado de uma desinformação por parte 
da população que, desconhecedora do projeto, consequentemente não 
permitia que ele se popularizasse. Contudo, a partir desses estudos, foi 
possível constatar que esse problema é reflexo de outros incentivos menos 
nobres do cenário em que o Cadastro Positivo se encontra.

A escolha de estudar o Cadastro Positivo ocorreu após longas refle-
xões, pois se configura de extrema importância a efetivação do projeto 
e a democratização do crédito. A fim de contribuir para esse objetivo, o 
presente trabalho pretende explicar como funciona o Cadastro Positivo de 
Crédito e investigar quais obstáculos têm sido enfrentados para o alcance 
da eficácia. Para tanto, se faz necessária uma análise do atual modelo, o 
quel entrou em vigor com a Lei n.º 12.414/2011 e, também, de projetos de lei 
capazes de alterar o atual cenário de maneira substancial. Assim, busca-se 
abranger o hoje e o possível amanhã do cadastro. 

2. desVendando o cadastro posItIVo: consIderações 
prelImInares

A contração de crédito consiste em uma prática extremamente relevante 
na economia mundial e teve sua evolução histórica marcada pelo período  
da Revolução Industrial, momento em que a estabilidade salarial da mas-
sa trabalhadora permitiu um contexto propício à prática de crédito e an-
tecipou uma receita futura, agora mais segura e previsível. No contexto 
brasileiro é possível perceber da importância dessa prática na economia, 
tendo em vista sua essencialidade para o financiamento de imóveis e para 
o início de empreendimentos, o que compõe uma peça fundamental para 
o desenvolvimento econômico.

Isso ocorre porque determinados agentes econômicos, por vezes, ne-
cessitam de recursos financeiros capazes de fomentar o consumo ou o in-
gresso em uma atividade econômica. O acesso ao crédito é uma verdadei-
ra ferramenta de ascensão social. Deve-se ressaltar, nesse cenário, o papel 
essencial das instituições financeiras. Estas utilizam informações dos con-
sumidores para conceder crédito e buscam sempre a maneira mais eficien-
te possível. Entretanto, as concessionárias não contam com mecanismos 
eficazes para coleta e análise das informações, de tal forma que o direito 
deve ser pensado de modo a sanar os possíveis problemas relacionados  

g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2017/09/apos-um-ano-cadastro-positivo-de-
-credito-ainda-nao-e-automatico.html>. Acesso em: 15 nov. 2017.
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ao acesso ao crédito. A criação do Cadastro Positivo brasileiro foi pensada 
com essa finalidade.

Como antecipado, o mercado de crédito lida com assimetrias de infor-
mações, em síntese, uma diferença entre as informações conhecidas por 
compradores e vendedores que geram efeitos nas interações econômicas 
dos agentes. Em uma relação de compra e venda, por exemplo, é natural 
que o proprietário saiba melhor da condição do bem ofertado que o pos-
sível comprador ou que o empregado entenda melhor da sua produtivi-
dade do que o contratante. O problema nasce quando essas assimetrias 
razoavelmente naturais geram distorções econômicas indesejadas. Uma 
das assimetrias de informações e, certamente, a mais presente no caso do 
mercado de crédito é a chamada seleção adversa.

A seleção adversa é gerada pela dificuldade em avaliar certas quali-
dades do produto ou serviço comprado ou contratado. Quando possíveis 
compradores não podem avaliar, por exemplo, se certos carros foram bem 
ou malcuidados pelos seus donos anteriores (informação restrita aos ven-
dedores), há uma tendência à criação de um pensamento mediano para 
que se evite correr o risco de pagar “caro” por um carro que não “vale” 
aquele montante. Isso gera uma queda nos preços, que decorre da descon-
fiança dos compradores. A queda de preço, por sua vez, acaba por tornar 
negativa as condições de mercado para os vendedores – que realmente 
possuem bens acima da média –, levando-os a saírem do mercado, uma 
vez que a assimetria de informação incentiva os compradores a compra-
rem carros “piores”, mas mais baratos.

Ao estudar o mercado de crédito brasileiro se encontra algo total-
mente análogo ao já desgastado exemplo do mercado de automóveis. As 
instituições financeiras que ofertam crédito no mercado têm uma dificul-
dade clara em avaliar quais clientes são investimentos mais “seguros” e 
quais são mais “arriscados”. Por causa disso, reduzir as taxas de juros ou 
aumentar a diferenciação entre os clientes seria demasiadamente arrisca-
do e geraria prejuízo pelos inadimplementos. A solução, exatamente como 
os compradores de carros, foi estabelecer um pensamento mediano, tor-
nando o crédito pouco negociável. Para os bons consumidores, aqueles 
com capacidade de solvência, educação financeira, empregos estáveis, o 
crédito é excessivamente caro, já que sua probabilidade de inadimplência 
é praticamente nula. Para os maus consumidores (informação restrita a 
eles), por outro lado, o crédito com base no consumidor “médio” torna-se 
mais vantajoso.

O cadastro positivo, mais especificamente o scoring,3 permite uma 
avaliação muito mais clara dos riscos específicos de cada consumidor e 

3  Scoring é a quantificação por meio de critérios objetivos daquelas informações 
encontradas no cadastro positivo.
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proporciona às instituições financeiras formularem políticas favoráveis ou 
avessas ao risco. Também, com ele, consumidores têm medidas mais obje-
tivas para negociar seus créditos com bancos, lojas etc. Entende-se que o 
credit score irá facilitar o diagnóstico de possíveis clientes problemáticos e 
diminuirá o inadimplemento (ou ao menos deixará claro o risco), com isso, 
a gestão das instituições financeiras não terá que se anteceder ao risco e 
poderá cobrar taxas de juros mais baixas.

Diz-se “poderá”, pois, a situação do mercado de crédito no Brasil é um 
tanto peculiar. O Estado brasileiro – por meio de benefícios, perdões4 e re-
gulações5 que atravacam a entrada – dificulta a existência de um mercado 
competitivo.6 A realidade é que:

[...] os cinco maiores bancos do Brasil (Banco do Brasil, Caixa 
Econômica Federal, Itaú, Bradesco e Santander) concentram 
83% dos depósitos realizados no país, indica análise do blog 
Achados Econômicos. Desde 1995, data em que se inicia a 
série de dados disponíveis no site do Banco Central, este é o 
maior nível de concentração do setor bancário.7

O caráter oligopolista confere ao mercado de crédito uma possibilida-
de de não responder às condições de mercado competitivo tornando-se 
price makers8 e, por exemplo, ter de abaixar as taxas de juros. Uma solução 
a esse problema seria reduzir as barreiras previstas pela regulação, seja 
pelo Bacen, pelo monopólio do empréstimo pignoratício da CEF9 ou pela 
Lei de Usura (Decreto-lei n.º 22.626/33) e permitir que uma competição 

4  Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo, Osasco e Região. Em três 
meses, Temer perdoa quase R$ 30 bi dos bancos. Publicado em: 7 ago. 2017. Dispo-
nível em: <http://spbancarios.com.br/08/2017/em-tres-meses-temer-perdoa-quase-
-r-30-bi-dos-bancos>. Acesso em: 12 nov. 2017.

5  BRASIL. Governo do Brasil. Regulação geral dos bancos. Publicado em: 11 abr. 
2012. Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2012/04/regu-
lacao-geral-dos-bancos>. Acesso em: 12 nov. 2017.

6  “Um monopólio só pode surgir e persistir se houver barreiras e podem provir 
de duas fontes: em primeiro lugar, de restrições legais à entrada; e, em segundo lu-
gar, de condições tecnológicas de produção conhecidas como economia de escala” 
(COOTER, Robert; ULEN, Thomas. Direito e economia. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 
2010).

7  BINDER, Willian. Dinheirama.com. A concentração bancária brasileira em núme-
ros. Disponível em: <http://dinheirama.com/blog/2013/05/14/concentracao-banca-
ria-brasileira-numeros/>. Acesso em: 12 nov. 2017.

8  Price maker é aquele agente no mercado que, diferentemente do price taker não 
responde às regras da lei de oferta versus demanda. Uma empresa oligopolista pode 
por meio de conluios econômicos, maximizar seu lucro contrariando as leis de mer-
cado, já que possuem exclusividade naquele bem ou serviço ofertado. 

9  Decreto n.º 7.973, de 28 de março de 2013, art. 5.º A CEF tem por objetivos: [...] 
IV - exercer o monopólio das operações de penhor civil, em caráter permanente e 
contínuo; [...]. Grifou-se.
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do mercado de crédito, em mãos do Cadastro Positivo, possa competir por 
melhores taxas e serviços.

2.1. que é o cadastro posItIVo de crédIto

A ideia de um cadastro positivo de crédito tem por fundamento dar maior 
segurança a quem concede crédito (concessionária) e melhores condições 
a quem contrai crédito (consumidor). Essa modelagem é uma via de mão 
dupla.

Para o banco que cede crédito, o cadastro gera uma compilação obje-
tiva do grau de adimplemento do consumidor e possibilita uma análise do 
cumprimento de suas obrigações. Com isso, o banco avalia melhor os ris-
cos da concessão de crédito. Por outro lado, o consumidor é beneficiado, 
pois é capaz de provar materialmente ser um bom pagador,10ou seja, uma 
pessoa que usualmente adimple com as obrigações que assume e, portan-
to, gera um incentivo para que a concessionária seja mais flexível (taxas de 
juros menores, empréstimos mais altos etc.).

Juntamente com a ideia de um cadastro de crédito surgiu o scoring, 
que aponta por meio de um único número os dados de adimplemento de 
cada cadastrado. Tecnicamente, pessoas com maior pontuação no score 
teriam mais facilidades e benefícios na hora de contrair crédito. A vanta-
gem de se criar um parâmetro mais claro e objetivo é que, assim, cria-se 
uma métrica por meio da qual as instituições creditícias podem estabele-

10  Para todos os efeitos, “Bom Pagador” é aquele consumidor que (I) não incorre 
em inadimplementos e (II) cumpre com obrigações financeiras dentro do prazo, (III) 
com volume relevante.
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cer políticas comerciais mais claras e reduzir os custos da incerteza, além 
de aumentar a eficiência. Vale ressaltar que o scoring não obrigatoriamen-
te teria pontuações positivas e negativas. Geralmente, ele é composto ape-
nas pelas primeiras.

A modelagem vigente nos Estados Unidos permite ao consumidor 
escolher o cadastro desejado, ao passo que cada um desses cadastros 
proporciona um valor percentual maior a critérios de pontuação conside-
rada mais importante para a criação do valor final. Vale ressaltar que es-
ses critérios não podem ser completamente subjetivos (como idade, sexo, 
raça etc.). Eles devem ter caráter mais objetivo, com o intuito de evitar 
quaisquer injustiças ou arbitrariedades na aplicação. Exemplo de um des-
ses cadastros norte-americanos é o FICO® Score. O FICO® se baseia prio-
ritariamente em cinco critérios, podendo a pontuação variar entre 300 e 
850 (sendo 300 o menor valor possível e 850 o maior valor possível). Os 
critérios são: (i) histórico de pagamentos (que corresponde a 35% do score 
total); (ii) quantidade devida (que corresponde a 30% do score total); (iii) 
tamanho do histórico de crédito (que corresponde a 15% do score total); 
(iv) mix de crédito (que corresponde a 10% do score total); e (v) novo cré-
dito (que corresponde a 10% do score total).11

Outro exemplo que vale a pena ser citado é o da Coreia do Sul, onde 
existem os modelos chamados NICE e Korean Bureau of Credit. No NICE12 
há quatro principais critérios que ajudam a construir a pontuação, quais se-
jam: (i) informações sobre pagamentos em atraso (40,3% do score total); 
(ii) informações sobre o último crédito contraído (25,8% do score total); 
(iii) nível de débito (23% do score total); e (iv) quanto tempo o consumidor 
pega empréstimos (10,9% do score total). Com relação ao Korean Bureau 

11  My FICO. How are my FICO® Scores calculated? Disponível em: <http://www.
myfico.com/credit-education/whats-in-your-credit-score/>. Acesso em: 26 out. 2017. 

12  Korea Joongang Daily. Credit Scores are Very Hard to Turn Around. Disponível 
em: <http://mengnews.joins.com/view.aspx?aId=2965411>. Acesso em: 26 out. 2017.

http://www.myfico.com/credit-education/whats-in-your-credit-score/
http://www.myfico.com/credit-education/whats-in-your-credit-score/
http://mengnews.joins.com/view.aspx?aId=2965411
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of Credit percebe-se uma pequena variação, em que a porcentagem de 
influência dos critérios se altera: (i) nível de débito passa a ser de 35% do 
score; (ii) informações sobre pagamentos em atraso (25% do score); (iii) 
informações sobre o último crédito contraído (24% do score); e (iv) quanto 
tempo o consumidor pega empréstimos (16% do score):

Importante salientar que em, ambos os modelos (norte-americano e 
sul-coreano), a forma de adesão é opt-in,13 ou seja, a entrada no sistema 
de cadastro de crédito é opcional. Caso a entrada fosse automática, seria 
considerado um modelo opt-out.14

2.2. atores do cadastro posItIVo

O funcionamento do Cadastro Positivo, como elucidado inicialmente, ocor-
re através da cooperação entre atores do mercado de crédito. Estes estão 
definidos e caracterizados pela Lei n.º 12.414/2011, no art. 2.º, sendo eles: 
banco de dados, gestor, fonte, consulente e o cadastrado.

O banco de dados é, de acordo com a lei, o conjunto de informações 
relativas à pessoa natural ou jurídica que autoriza o armazenamento e a 
formatação de determinado modelo de contagem das suas informações, 
que serão utilizadas com a finalidade de auxiliar no subsídio de crédito. O 
gestor é a pessoa jurídica responsável pela administração e formatação 

13  Esse tipo de modelo se baseia no fato de que as pessoas (no caso os consumi-
dores de crédito) têm que querer fazer parte do sistema, ou seja, eles têm que optar 
por sua entrada (daí o termo em inglês, optional-in, abreviado opt-in). Adesão ao 
sistema é facultativa.

14  Modelo oposto ao opt-in. As pessoas não mais desejam entrar no sistema: no 
caso do optional-out (opt-out abreviado), os consumidores devem optar por não 
mais fazer parte do sistema, uma vez que todos estão automaticamente dentro. Nes-
se caso, a saída é o que passa a ser facultado.



Anuário de publicAções dA grAduAção 2017590

dos dados concedidos pelo cadastrado, assim como pela coleta. Na práti-
ca, o gestor é o administrador da empresa proprietária do banco de dados. 
A fonte, por sua vez, pode ser pessoa natural ou jurídica e é aquela que 
concede crédito ou realiza venda a prazo, de forma que contém informa-
ções sobre o adimplemento das pessoas e pode repassá-las para os ban-
cos de dados. O consulente, também pessoa natural ou jurídica, é aquele 
que acessa informações no banco de dados para finalidades permitidas na 
lei. Por fim, o cadastrado é pessoa natural ou jurídica que tenha autorizado 
a inclusão de suas informações no sistema de Cadastro Positivo.

A formação e funcionamento do banco de dados ocorre através do 
estipulado no Decreto n.º 7.829/2012. A partir do momento em que o ca-
dastrado autoriza sua entrada no banco de dados, as fontes, detentoras 
de informações acerca de adimplemento, têm o dever de enviar as infor-
mações para o banco de dados. O gestor, responsável pela pessoa jurídica 
detentora do banco de dados, é quem vai administrar essas informações e 
formular um modelo de contagem, que permite diferenciar os cadastrados 
de formas simples e objetiva, e disponibilizar esses indicativos para o con-
sulente. O consulente, a partir desses dados, terá mais informações para 
negociar com o cadastrado, de forma que se espera que o problema da 
seleção adversa seja amenizado.

Inicialmente, com relação à responsabilidade dos atores, é possível 
perceber que o legislador aparentemente se engana quanto ao uso do ter-
mo “banco de dados” no art. 16,15 da Lei n.º 12.414/2011. Isso ocorre porque, 
ao mesmo tempo em que traz o banco de dados como um dos responsá-
veis solidariamente, o texto legal também o define como um mero “conjun-
to de dados relativo a pessoa natural ou jurídica”, de forma que seria im-
possível responsabilizá-lo. Querendo responsabilizar, na verdade, o gestor 
do banco de dados, a confusão gerada pelo art. 16 pode, eventualmente, 
deixar impunes ações ilegais dos gestores.

2.3. relação de consumo? natureza jurídIca da relação 
desenVolVIda pelo cadastro posItIVo

A relação de consumo tem sido indiscriminadamente pressuposta quando 
o assunto é o Cadastro Positivo de Crédito. No entanto, uma análise mais 
crítica se torna importante quando se percebe que há clara relação entre 

15  Lei n.º 12.414/2011, art. 16. O banco de dados, a fonte e o consulente são respon-
sáveis objetiva e solidariamente pelos danos materiais e morais que causarem ao 
cadastrado. 
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a existência do vínculo de consumo e outros institutos legais, capazes de 
influenciar o funcionamento da política pública. 

Importante classificar, em primeiro lugar, os conteúdos e pré-requisi-
tos para a existência de uma relação de consumo juridicamente relevante 
e devidamente protegida. Em face da doutrina existente que vigora, o ju-
rista Flávio Tartuce entende que: “Para justificar a incidência do Código de 
Defesa do Consumidor é preciso estudar a estrutura da relação jurídica de 
consumo, na perspectiva de seus elementos subjetivos e objetivos, ou seja, 
das partes relacionadas e o seu conteúdo”16.

Importante ressaltar os critérios que constam da relação jurídica, os 
quais se afiguram como adaptados para as relações de consumo: (i) exis-
tência de uma relação entre sujeitos jurídicos, devendo existir um sujeito no 
polo ativo, titular de direito, e um sujeito no polo passivo, sob ele recaindo 
um dever jurídico; (ii) observância do poder do sujeito ativo sobre o objeto 
jurídico imediato, a prestação da obrigação consumerista, e sobre o objeto 
mediato, sendo esse o bem jurídico tutelado; e (iii) demonstração prática 
do acometimento de um fato propulsor capaz de gerar consequências no 
plano jurídico.

A interpretação jurídica que parece predominar sobre a relação exis-
tente no Cadastro Positivo é a de que há relação de consumo. É possível 
inferir esse entendimento, pois o legislador, ao inserir a Lei n.º 12.414/2011 
no ordenamento jurídico, determinou que a responsabilidade do banco 
de dados, bem como da fonte e do consulente, seria objetiva, situação 
que não é regra no ordenamento jurídico brasileiro. Uma vez que, como se 
sabe, a responsabilização usual é subjetiva, ou seja, aquela que necessita 
da comprovação de culpa para ser caracterizada.

Conclui-se, então, que a responsabilização escolhida foi a objetiva, 
como hipótese prevista no art. 16, pois existiria relação de consumo en-
tre as figuras do cadastrado e o banco de dados. O legislador, portanto, 
entendeu que, na relação do cadastrado com o banco de dados, aquele 
está no polo ativo, sendo credor de um direito a partir do momento em 
que fornece seus dados pessoais ao polo passivo, no caso, o banco de 
dados. Este tem o dever de fornecer o serviço de formatação dos dados 
do cadastrado, que seria destinatário final da relação no momento em que 
utiliza o serviço quando busca crédito no mercado. Entende-se, ainda, que 
o cadastrado, pessoa tanto física quanto jurídica de acordo com a lei, é 
vulnerável diante do banco de dados. Implícito a esse entendimento está 
o fato de se considerar que há ônus do cadastrado ao permitir o uso de 
seus dados e, por outro lado, um bônus auferido, ainda na mesma relação, 
através do produto dessa troca.

16  TARTUCE, Flávio; NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito do 
Consumidor: Direito material e processual. 3. ed. São Paulo: Método, 2014, p. 69.
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2.3.1. Possíveis problemas na caracterização dessa relação

A relação de consumo, contudo, não é tão clara. A partir de uma análise 
mais crítica do vínculo entre o cadastrado (da forma que é caracterizado 
pela norma) e o banco de dados, é possível inferir dois problemas que di-
ficultam a caracterização da relação como de consumo.

O primeiro problema está relacionado com a afirmação de que o ca-
dastrado seria destinatário final da relação, o que não parece óbvio quando 
constatado que existem outros atores na relação entre o fornecimento de 
dados e o uso deles pelo consulente que, teoricamente, seria o benefício 
adquirido pelo cadastrado. O segundo problema é de sobreinclusão, uma 
vez que, pela Lei n.º 12.414/2011, todas as pessoas jurídicas cadastradas no 
ranking positivo teriam sua proteção jurídica baseada na responsabilidade 
objetiva do banco de dados, o que vai contra a corrente atualmente mais 
aceita pela jurisprudência, qual seja, a finalista aprofundada. Além das pes-
soas jurídicas, outro problema pode ser inferido, de ordem prática, pois 
pessoas físicas poderiam negociar créditos mais baratos com a finalidade 
de obter lucro, declarando ou não ao consulente, que ofereceria o serviço, 
o que, também, dificulta a caracterização da relação de consumo pela te-
oria finalista aprofundada.

A questão do destinatário final recai nas interações entre banco de 
dados, consulente, gestor e cadastrado. Essa dificuldade decorre da nebu-
losidade da relação entre esses atores. 

Partindo da análise do cenário brasileiro atual observa-se uma con-
glomeração de cinco grandes bancos – Bradesco, Itaú Unibanco, Santan-
der, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal – que visam atuar tanto 
como consulentes, bancos de dados e fontes. Essa afirmativa tem base 
nos dados contidos no Cadastro Positivo, em que esses bancos assumem 
a posição de consulentes. Por outro lado, esses bancos – individualmente – 
têm o papel de atuar como fontes, tendo em vista que armazenam dados 
creditícios sobre possíveis cadastrados. Por fim, a união destes tem por 
objetivo a criação de uma espécie de banco de dados. 

A prática de venda a prazo por meio de carnês, embora demonstra-
ção de figuras de fonte e de consulente, se diferencia de instituições fi-
nanceiras. Certos grupos comerciais fazem uso desse artifício para que as 
operações de crédito não sejam administradas exclusivamente pelas gran-
des instituições financeiras (bancos), por meio de cartões de crédito e par-
celamento em conta. Isolando essa prática não majoritária na sociedade, o 
crescimento da utilização dos serviços bancários chega a quase totalidade 
da atividade econômica. Portanto, se torna difícil imaginar um cenário em 
que os grandes bancos não sejam tanto fonte quanto consulentes. 
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De acordo com tal linha de argumentação é possível individualizar as 
duas características fundamentais que podem instaurar dúvida sobre a real 
característica de consumo na relação estudada.

Em primeiro lugar, no que tange à relação com o destinatário final, há 
de se fazer uma análise de ordem. O conceito de destinatário final para a 
caracterização de relação de consumo, muitas vezes, não se apresenta na 
utilização do Cadastro Positivo, em especial, do credit score. Por sua na-
tureza de serviço auxiliar de base de dados para a negociação de crédito, 
os gestores, por meio dos bancos de dados, são meros intermediadores 
da real relação de consumo visada pelos cadastrados: a aquisição de pro-
dutos ou serviços a prazo, ou a operação financeira de crédito. Esta última 
se configura na maior utilização pretendida pelo Cadastro Positivo. Possí-
vel imaginar ainda a administração de um cadastro positivo que servisse 
tanto para pessoas físicas quanto jurídicas, a fim de negociar crédito com 
o intuito de capitalizar investimentos, como imóveis ou títulos. A maioria 
dos casos de uso imagináveis se refere sobre relação de consumo fora da 
esfera de atuação do próprio Cadastro Positivo. 

Em segundo lugar, há um problema sobre a inclusividade das pessoas 
jurídicas. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, gozam da re-
lação de consumo todos – sejam pessoas físicas ou jurídicas – que adquiram 
ou utilizem produto ou serviço como destinatário final. Com o avanço da 
jurisprudência e da doutrina, porém, a teoria maximalista foi superada pela 
finalista aprofundada, dando gozo dos benefícios assegurado ao status de 
consumidores apenas a pessoas jurídicas que provassem hipossuficiência. 
O problema que a Lei do Cadastro Positivo instaura é que a responsabili-
zação objetiva dos causadores de dano é um típico benefício assegurado 
às partes passivas da relação de consumo. O art. 16 assegura tal benefício 
à figura do “cadastrado”, que, na própria legislação, se define da seguinte 
forma: “pessoa natural ou jurídica que tenha autorizado inclusão de suas 
informações no banco de dados”. Possível perceber, portanto, que a Lei 
do Cadastro Positivo termina por incluir nessa determinada proteção legal 
pessoas jurídicas que não gozam da categoria de consumidoras.

Possível perceber, desse modo, se tratar de uma relação controversa 
e de difícil conceituação. No entanto, com base na descrição feita no início 
desta seção, sobre os requisitos para a configuração de uma relação de 
consumo, deve-se ressaltar o enquadramento dos cadastrados – pessoas 
físicas e jurídicas que fornecem seus dados – e o banco de dados – respon-
sável pela manutenção da plataforma de armazenamento dos dados for-
necidos – que juntos se configuram nos polos ativo e passivo, respectiva-
mente. No que se refere à relação de poder existente, ela está atrelada ao 
fato de que, uma vez que os dados são cedidos, eles devem ser guardados 
e usados para fins específicos, ou seja, não se pode fazer o que se quiser 
com os dados. Por fim, o uso indevido, vazamento ou má administração 
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desses dados são passíveis de responsabilidade objetiva e solidária não 
somente por parte do banco de dados, mas também dos outros dois agen-
tes, consulente e fonte, com o intuito de proteger o consumidor. 

3. por uma análIse econômIca do cadastro posItIVo

3.1. cenárIo atual

Atualmente, no Brasil, o cenário que configura o Cadastro Positivo combi-
na com o sistema da responsabilidade objetiva e solidária, juntamente com 
o modelo de adesão opt-in. A fim de proteger os usuários do mau uso e 
gerenciamento dos dados, a Lei n.º 12.414/2011, em seu art. 16, estabelece 
responsabilidade objetiva e solidária para três sujeitos envolvidos no siste-
ma, que podem causar danos materiais e morais aos cadastrados. São eles: 
o consulente, a fonte e o banco de dados. Significa que ao ficar provado o 
nexo causal entre a conduta e o dano, não importará a existência de culpa 
por parte do banco de dados, da fonte ou do consulente e pode o ca-
dastrado exigir os danos de qualquer um dos três sujeitos. Estes poderão 
exercer o direito de regresso, a fim de recuperar o valor pago pelo dano 
diante daquele que agiu de modo a causá-lo.

A inserção no Cadastro pode ocorrer de duas formas diferentes, a de-
pender do modelo adotado no país: (i) por meio da cláusula opt-in ou (ii) 
por meio da cláusula opt-out. No modelo opt-in, adotado pelo Cadastro 
Positivo Brasileiro, o cidadão tem a opção de conceder suas informações 
e integrar ao Cadastro, ou seja, as informações não poderão ser automati-
camente utilizadas pelos bancos de dados e há a necessidade de inscrição 
no sistema. O contrário ocorre no modelo opt-out, em que a inscrição do 
indivíduo é automática, sendo necessário apenas que este se posicione na 
hipótese de interesse em sair do sistema.

3.2. análIse crítIca do cenárIo atual

O sistema adotado no Brasil, cujo intuito é o de beneficiar os aderentes, 
tem tido pouco sucesso. Isso se justifica, pois, o número de indivíduos ca-
dastrados é consideravelmente baixo, ao mesmo tempo em que a respon-
sabilidade civil objetiva e solidária tem gerado desincentivos práticos e 
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econômicos para as empresas envolvidas, o que será demonstrado mais 
adiante.

A proteção excessiva concedida ao usuário, por meio da responsabi-
lidade objetiva, pode gerar efeito contrário. Os três sujeitos do Cadastro 
Positivo, amplamente expostos à responsabilização, terão poucos incen-
tivos para investirem em precauções, pois estarão obrigados a responder 
pelos danos causados a usuários, mesmo diante da inexistência de culpa. 

Da análise sob uma ótica econômica é possível perceber que será me-
nos custoso aos responsáveis pagarem pelos danos causados aos cadas-
trados que tentarem se proteger de todas as formas e ainda assim estarem 
sujeitos à responsabilização. Desse modo, o nível ótimo de precaução17 
será baixo e, portanto, danoso aos usuários, tendo em vista que o dano, em 
vez de ser evitado, continuará a ocorrer. 

Se os bancos de dados, os consulentes e as fontes investirem em pre-
caução, eles terão de arcar, de qualquer forma, com os danos causados. 
Mas se não investirem em precaução, eles pagarão somente os referidos 
danos.18 Assim, a responsabilidade objetiva não estará cumprindo com seu 
propósito de proteger o usuário da má administração de seus dados, pois 
haverá menor cuidado quanto à preservação das informações concedidas, 
fato que contribuirá para uma diminuição da confiança dos usuários diante 
dos agentes envolvidos no Cadastro Positivo, a saber, banco de dados, 
fonte e consulente.

Logo, percebe-se que os usuários estarão mais vulneráveis e, na maio-
ria das vezes, tendo de ingressar em juízo para a cessação do dano. Ressal-
ta-se, também, que nem todos os usuários atingidos pela má administra-
ção ingressarão em juízo, o que os deixará ainda mais prejudicados. Diante 
do exposto, torna-se notório o aumento da vulnerabilidade nos dois casos: 
por um lado, os agentes do Cadastro Positivo ficarão, na maioria das vezes, 
expostos à responsabilização. Por outro, os cadastrados ficarão sujeitos à 
má administração de suas informações.

Além disso, a responsabilidade solidária entre consulente, fonte e 
banco de dados se mostra injusta e ineficiente. A responsabilização, por 
exemplo, do consulente, que meramente consulta os dados e dificilmente 
poderia ser responsabilizado de forma individual pelo dano, pode gerar 

17  O nível ótimo seria aquele que minimiza a função de custo social – que é a 
soma do custo de exercício da precaução mais o dano esperado –, ou seja, o nível 
de precaução se torna ótimo quando o custo gerado pelo dano somado ao custo de 
se evitar o dano atinge o menor valor possível. Cf. COOTER, Robert; ULEN, Thomas. 
Direito e economia. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2010.

18  Mesmo que a quantidade de danos passíveis de indenização seja maior (do que 
quando há investimento em precaução), ainda assim será menos custoso seu paga-
mento. Além do mais, nem todos os danos causados serão exigidos pelos usuários. 
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uma redução do nível ótimo de precaução. Isso porque o consulente pode 
ser obrigado a compensar o cadastrado pelo dano, sem qualquer poder de 
gerência sobre os dados.19

Quando se combina a responsabilidade objetiva e solidária e o sis-
tema opt-in, como ocorre atualmente no Brasil, os agentes do cadastro 
(bancos de dados, fontes e consulentes) ficam ainda mais prejudicados. 
De forma análoga a uma pesquisa realizada na França,20 extrai-se o fato 
de que a não inserção automática (opt-in) no Cadastro Positivo faz com 
que o número de pessoas cadastradas seja muito menor do que no caso 
da inserção automática (opt-out). Em muitos casos, o que ocorre é a falta 
de conhecimento ou interesse dos indivíduos em procurar saber sobre os 
benefícios advindos do Cadastro Positivo, o que os leva a não optar pela 
entrada, assim como, provavelmente, não optariam pela saída no caso do 
modelo opt-out. A consequência disso é a baixa adesão ao Cadastro Po-
sitivo, que fica enfraquecido e sem efetividade. Com poucos integrantes, 
a quantidade de informações circuladas pelos bancos de dados é baixa, 
o que inviabiliza a criação de um sistema de benefícios de concessão de 
crédito por parte dos consulentes e proporciona pouco retorno. 

3.3. possIbIlIdades de combInação

Em vez da objetiva, uma possibilidade seria a adoção da responsabilidade 
subjetiva.21 Para que ocorra a responsabilidade subjetiva é necessário que 
o elemento culpa esteja presente. Ou seja, há uma análise não somente de 
nexo causal, entre conduta e dano, mas, também, do elemento subjetivo: 
culpa.

Em um primeiro momento, a responsabilidade subjetiva pode demons-
trar que o usuário esteja mais vulnerável, pois impõe a prova da conduta  

19  O consulente, como agente do Cadastro Positivo, somente consulta os dados 
disponibilizados pelo banco de dados fornecidos pela fonte. Ou seja, materialmente 
não pode alterar ou fornecer dados equivocados.

20  Pesquisa realizada na França para analisar a doação de órgãos: “Antes da legis-
lação entrar vigor, cerca de um terço das famílias francesas não autorizava a retirada 
de órgãos de parentes mortos, ainda que pesquisas de opinião apontassem que cer-
ca de 80% das pessoas gostariam que, após a morte, seus órgãos fossem destinados 
a quem precisasse”. Gazeta do Povo. França muda lei e torna doação de órgãos 
automática. Publicado em: 2 jan. 2017. Disponível em: <http://www.gazetadopovo.
com.br/mundo/franca-muda-lei-e-torna-doacao-de-orgaos-automatica-enjm2peya-
e93ltnb5jystoym3>. Acesso em: 19 set. 2017.

21  Para que haja a possibilidade de aplicação da responsabilidade subjetiva, neces-
sário desconsiderar a existência de uma relação de consumo.

http://www.gazetadopovo.com.br/mundo/franca-muda-lei-e-torna-doacao-de-orgaos-automatica-enjm2peyae93ltnb5jystoym3
http://www.gazetadopovo.com.br/mundo/franca-muda-lei-e-torna-doacao-de-orgaos-automatica-enjm2peyae93ltnb5jystoym3
http://www.gazetadopovo.com.br/mundo/franca-muda-lei-e-torna-doacao-de-orgaos-automatica-enjm2peyae93ltnb5jystoym3
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culposa dos agentes do Cadastro Positivo,22 com o intuito de ter o dano 
ressarcido. Entretanto, não se pode deixar de considerar que o usuário, no 
atual modelo brasileiro, escolheu fazer parte do Cadastro Positivo (modelo 
opt-in), o que demonstra ter consentimento da utilização de seus dados e 
assume, portanto, os riscos inerentes. 

Além disso, à luz da análise econômica do direito, percebe-se que 
a precaução em um modelo de responsabilidade subjetiva é maior. Os 
bancos de dados, os consulentes e as fontes somente seriam responsa-
bilizados diante da comprovação do elemento subjetivo na conduta que 
gerou o dano. Assim, com a prevenção, haveria estímulo a investimentos. 
Qualquer dano que não fosse causado por conduta culposa não seria dire-
tamente atribuído ao agente. Desse modo seria possível a observação até 
mesmo da diminuição da vulnerabilidade do cadastrado, que teria acesso 
a um sistema mais cuidadoso com seus dados, haja vista que seria econo-
micamente vantajoso aos sujeitos do Cadastro Positivo o investimento em 
precaução. 

A responsabilidade subjetiva combinada com o modelo opt-out dei-
xaria os usuários em situação de extrema vulnerabilidade e os bancos de 
dados, consulentes e fontes em uma posição muito vantajosa, o que criaria 
um desequilíbrio entre as relações jurídicas. Além da inscrição automática 
dos usuários no Cadastro Positivo (ou seja, sem manifestação de vontade), 
estes ainda terão, na situação exposta, maior dificuldade ao ressarcimen-
to dos danos a eles causados, devido à necessidade de comprovação da 
conduta culposa. 

Por esse motivo, embora o modelo opt-in tenha mostrado pouca ade-
rência dos usuários ao Cadastro Positivo no Brasil,23 sua combinação se-
ria mais eficiente com a responsabilidade subjetiva,24 pois, como visto, de 
acordo com a análise econômica, os usuários se beneficiam mais das pre-
cauções tomadas pelos bancos de dados, pelas fontes e pelos consulentes, 
o que aumenta a confiança no sistema. Sobre a pouca aderência, outros 
meios podem ser sugeridos para que maior número de pessoas se integre 
ao Cadastro Positivo, como, por exemplo, uma adequada propagação nas 
redes sociais dos benefícios que esse instrumento pode trazer à sociedade.

Alternativa possível seria a adoção do sistema opt-out conjugado com 
a responsabilidade objetiva. Sob esse cenário, a análise de custo-benefício 
se mostraria mais vantajosa. Ainda de acordo com a pesquisa realizada na 

22  Salvo nos casos de inversão do ônus da prova.

23  O modelo opt-in não se mostrou muito eficaz no Brasil, pois a quantidade de 
indivíduos com conhecimento da existência do Cadastro Positivo e de seus benefí-
cios é bem reduzida. 

24  Tal combinação só poderia ser sugerida caso houvesse a desconsideração da 
relação de consumo. 
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França, é possível extrair que o número de integrantes seria consideravel-
mente maior, o que aumentaria, consequentemente, a quantidade de da-
dos circulados. Assim, o Cadastro Positivo teria mais chances de se tornar 
eficaz e estimular a mobilização das agências de crédito para concessão 
de benefícios às pessoas. 

Melhor ainda seria conjugar essa responsabilidade objetiva e o mo-
delo opt-out com a modalidade subsidiária, em vez da solidária. A res-
ponsabilidade objetiva subsidiária é aquela que recai sobre garantias que 
somente são exigidas quando a principal é insuficiente.25 Nesse caso, por 
exemplo, apenas seria possível cobrar do consulente os danos advindos de 
má administração de dados nos casos em que fosse impossível cobrar do 
banco de dados e da fonte antecipadamente, dependendo de quem seja 
o culpado.

Portanto, a combinação da responsabilidade objetiva subsidiária com 
o sistema opt-out se revela mais eficiente, uma vez que ao compatibilizar 
um sistema com diversos integrantes (que, muitas vezes, não optaram em 
integrá-lo) com a responsabilidade objetiva, se atinge melhor equilíbrio 
na relação e se protege os interesses de ambas as partes. Os agentes do 
Cadastro Positivo terão acesso a mais informações e responderão pelos 
danos apenas subsidiariamente, enquanto os usuários não precisarão pro-
var a culpa para ter os danos ressarcidos. 

Embora a responsabilidade objetiva crie um ambiente de menos in-
centivo à prevenção contra danos, quando combinada com o sistema op-
t-out, em que existe maior número de usuários integrantes, propicia um 
meio mais competitivo. Os sujeitos do Cadastro Positivo serão incentiva-
dos a tomar precauções e a alterar o nível ótimo discutido supra, pois com 
a quantidade maior de usuários, os danos causados pela má administração 
das informações terão consequências mais gravosas ao patrimônio líquido 
dos sujeitos,26 que visam primariamente a obtenção de lucro. Conclui-se, 
assim, que independentemente das críticas feitas à responsabilidade obje-
tiva, seria mais vantajoso para o funcionamento eficaz do Cadastro Positi-
vo combinar a responsabilidade objetiva com o modelo opt-out27 e com a 
subsidiariedade, que, como exposto supra, torna o sistema mais eficiente.

25  DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2008, 
p. 210.

26  Banco de dados, consulente e fonte.

27  BRASIL. Presidência da República. Planalto. Adesão ao cadastro positivo será 
automática. Publicado em: 15 dez. 2016. Disponível em: <http://www2.planalto.gov.
br/acompanhe-planalto/noticias/2016/12/adesao-ao-cadastro-positivo-sera-auto-
matica>. Acesso em: 19 set. 2017.

http://www2.planalto.gov.br/acompanhe-planalto/noticias/2016/12/adesao-ao-cadastro-positivo-sera-automatica
http://www2.planalto.gov.br/acompanhe-planalto/noticias/2016/12/adesao-ao-cadastro-positivo-sera-automatica
http://www2.planalto.gov.br/acompanhe-planalto/noticias/2016/12/adesao-ao-cadastro-positivo-sera-automatica
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4. que esperar do cadastro posItIVo no futuro? 
análIse sobre o projeto de leI do senado n.º 
212/2017

Acredita-se, atualmente, que o Cadastro Positivo não atingiu sua capacidade  
de mudança no mercado de crédito. Isso ocorre devido ao modelo adota-
do inicialmente, combinação de responsabilidades abordada supra, o qual 
não permitiu que a base de dados fosse ampla o suficiente para uma efeti-
va análise comparativa. Como também explicado ao longo deste trabalho, 
o modelo escolhido inicialmente regia a autorização prévia para a entrada 
no Cadastro Positivo, o que, devido à burocracia e a falta de conhecimento 
dessa possibilidade e do benefício que poderia trazer, refletiu em baixa 
adesão.

Ainda de acordo com um viés jurídico, outro problema enfrentado 
pela Lei do Cadastro vigente está relacionado à segurança jurídica dos 
atores no funcionamento do Cadastro Positivo. E isso ocorre porque eles 
possuem responsabilidade objetiva e solidária, o que, como demonstra a 
análise anterior, não gera incentivos positivos para o bom funcionamento 
do mercado e a tomada individual de medidas de segurança pelos atores.

O objetivo de propor mudanças que tornem o Cadastro Positivo mais 
eficaz foi aprovado definitivamente no Senado pelo Projeto de Lei Com-
plementar n.º 212,28 remetido à Câmara dos Deputados em 8 de novembro 
de 2017. A proposta desse projeto de lei é a de estabelecer mudanças na 
Lei de Sigilo Bancário (Lei n.º 105/2001) e na Lei do Cadastro Positivo (Lei 
n.º 12.414/2011) que solucionem dois problemas substanciais enfrentados 
pelo Cadastro Positivo até o momento: (i) a segurança jurídica dos ges-
tores e das fontes; e (ii) a baixa adesão pela entrada no banco de dados. 
Disserta a ementa disponível na exposição do projeto, in verbis:

Altera a Lei do Sigilo Bancário e a Lei do Cadastro Positivo, 
para estabelecer que não constitui violação de sigilo pelas 
instituições financeiras o compartilhamento de informações 
destinadas a bancos de dados referentes a adimplemento e 
histórico de crédito, e que a abertura de cadastro em tais 
bancos de dados independe de autorização prévia da pessoa 
física ou jurídica que será cadastrada.

A fim de sanar o problema relacionado à adesão, o Projeto de Lei Com-
plementar n.º 212 altera o art. 4.º da Lei 12.414/2011, que prevê a autoriza-
ção antecipada para a entrada no Cadastro Positivo, através de seu art. 2.º.  

28  Senado Federal. Projeto de Lei do Senado n.º 212, de 2017 (complementar). Dispo-
nível em: <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/129808>. 
Acesso em: 14 nov. 2017. 

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/129808
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A mudança substancial é tamanha que o projeto modifica completamen-
te o texto do artigo e revoga, inclusive, seus §§ 1.º e 2.º. Relevante citar, 
respectivamente, para fins didáticos, ambos os momentos, (I) o que hoje 
vigora29 e (II) a modificação que tramita em processo legislativo:30 

Em vigor:

Art. 4.º A abertura de cadastro requer autorização prévia do 
potencial cadastrado mediante consentimento informado  
por meio de assinatura em instrumento específico ou em 
cláusula apartada. 

§ 1.º Após a abertura do cadastro, a anotação de informação 
em banco de dados independe de autorização e de comuni-
cação ao cadastrado. 

§ 2.º Atendido o disposto no caput, as fontes ficam autori-
zadas, nas condições estabelecidas nesta Lei, a fornecer aos 
bancos de dados as informações necessárias à formação do 
histórico das pessoas cadastradas. 

§ 3.º (VETADO). 

.........................................................................................................................

Parecer n.º 187/2017:

Art. 4.º O gestor está autorizado, nas condições estabeleci-
das nesta Lei, a: 

I - abrir cadastro em banco de dados com informações de 
adimplemento de pessoas naturais e jurídicas; 

II - fazer anotações no cadastro de que trata o inciso I; 

III - compartilhar as informações cadastrais e de adimple-
mento armazenadas com outros bancos de dados; e 

IV - disponibilizar a consulentes: 

a) a nota ou pontuação de crédito elaborada com base nas 
informações de adimplemento armazenadas; e 

b) o histórico de crédito, mediante prévia autorização espe-
cífica do cadastrado. 

§ 1.º (REVOGADO).

29  Lei n.º 12.414, de 9 de junho de 2011. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/L12414.htm>. Acesso em: 14 nov. 2017.

30  Senado Federal. Parecer n.º 187/2017. Disponível em: <http://legis.senado.leg.br/
sdleg-getter/documento?dm=7258261&disposition=inline>. Acesso em: 14 nov. 2017. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/L12414.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/L12414.htm
http://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=7258261&disposition=inline
http://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=7258261&disposition=inline
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§ 2.º (REVOGADO). 

.........................................................................................................................

§ 4.º O cadastrado deve ser comunicado por escrito, por 
meio físico ou eletrônico, da abertura de seu cadastro em 
banco de dados e da possibilidade de compartilhamento de 
suas informações com outros bancos de dados, nos termos 
do inciso III do caput deste artigo. 

§ 5.º A comunicação de que trata o § 4.º deve: 

I - ocorrer em até 30 (trinta) dias após a abertura do cadastro 
no banco de dados, sem custo para o cadastrado; e 

II - ser realizada pelo gestor, diretamente ou por intermédio 
de fontes.

§ 6.º Dispensa-se a comunicação de que trata o § 4.º caso o 
cadastrado já tenha cadastro aberto em outro banco de dados. 

§ 7.º Para o envio da comunicação de que trata o § 4.º devem 
ser utilizados os dados pessoais, como endereço residencial, 
comercial ou eletrônico, fornecidos pelo cadastrado à fonte. 

§ 8.º As informações do cadastrado somente poderão ser 
disponibilizadas a consulentes 60 (sessenta) dias após a 
abertura do cadastro, observado o disposto no § 9.º deste 
artigo e no art. 15 desta Lei. 

§ 9.º É obrigação do gestor manter procedimentos adequa-
dos para comprovar a autenticidade e a validade da autoriza-
ção de que trata a alínea “b” do inciso IV do caput. 

Percebe-se pelo disposto que, com a nova redação, o art. 4.º passaria 
a tornar automática a entrada de todos os possíveis cadastrados, o que 
permitiria aos gestores incluir todas as pessoas naturais e jurídicas no ban-
co de dados, de forma análoga ao funcionamento do cadastro negativo. 
A mudança, por ser consideravelmente substancial comparada ao modelo 
atual, também estabelece, como critério relevantíssimo, a obrigatória ne-
cessidade de todos os cadastrados serem avisados sobre a inclusão de 
seus dados no prazo de 30 dias da efetividade da ação. 

Para viabilizar essa mudança de opt-in para opt-out também foi pro-
posta uma mudança na Lei de Sigilo Bancário, por meio do art. 1.º. A mo-
dificação que tramita em processo legislativo31 acrescenta o inciso VII ao  
§ 3.º do art. 1.º da referida lei, in verbis: 

31  Senado Federal. Parecer n.º 187/2017. Disponível em: <http://legis.senado.leg.br/
sdleg-getter/documento?dm=7258261&disposition=inline>. Acesso em: 14 nov. 2017.

http://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=7258261&disposition=inline
http://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=7258261&disposition=inline
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Art.1.º [...]

§ 3.º [...]

VII - o fornecimento de dados financeiros e de pagamentos 
relativos a operações de crédito e obrigações de pagamento 
adimplidas ou em andamento de pessoas naturais ou jurídi-
cas, a gestores de bancos de dados, para formação de histó-
rico de crédito, nos termos de lei específica. 

A mudança explicita que a disposição do inciso inserido “não constitui 
violação ao dever de sigilo”, como rege o § 3.º do referido artigo não modi-
ficado. Atualmente, a ausência dessa previsão ainda causa insegurança aos 
atores do Cadastro Positivo porque se supõe que com o advento da Lei 
n.º 12.414/2011, o traslado desses dados, aliado à necessária autorização do 
cadastrado para sua entrada, não é mais quebra de sigilo. Contudo, o envio 
dessas informações de um banco de dados para outro ainda é obscuro. 

A segunda grande mudança na atual forma de funcionamento é a res-
ponsabilidade entre os atores: anteriormente se afigurava como objetiva 
e solidária entre o banco de dados, a fonte e o consulente. A proponente 
incorre na mudança que, de acordo com o rito legislativo, revoga todo o 
art. 16, da citada lei, ainda que somente ofereça mudança em um dos dis-
positivos. 

Com a mudança do art. 16, a responsabilidade deixa de ser solidária, 
mas se mantém objetiva, o que é uma importante garantia preservada ao 
cadastrado. Além disso, essa mudança gera novos incentivos, para que os 
respectivos atores busquem melhorar individualmente seus sistemas de 
proteção aos dados e aperfeiçoar a forma como os utilizam. 

A proposta foi remetida à Câmara dos Deputados e conta com a sina-
lização favorável do presidente Michel Temer quanto às bases propostas.

4.1. análIse crítIca ao projeto de leI do senado n.º 
212/2017

Entende-se que a previsão de aviso prevista pela mudança no art. 4.º da 
Lei 12.414/2011, entretanto, não especifica a forma como esse aviso será 
realizado e não dispõe, por exemplo, sobre possíveis informações impor-
tantes, como os direitos do cadastrado dispostos no art. 5.º. Entre eles: a 
forma e possibilidade de pedido de exclusão do cadastro, a possibilidade 
de acesso gratuito às próprias informações contidas no banco de dados e 
os critérios utilizados para formação do score, e a finalidade clara com que 
seus dados serão usados. 
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Essas mudanças, certamente, são de extrema relevância para que o 
Cadastro Positivo seja eficaz no cenário econômico brasileiro. Contudo, 
as garantias à proteção dos dados dos indivíduos e das pessoas jurídicas 
ainda não estão claras. Ao cadastrado é garantida, de forma expressa, a re-
tirada de suas informações dos bancos de dados através de pedido ao ges-
tor, porém, poucas mudanças ocorreram com a Lei n.º 12.414/2011 que pu-
dessem garantir efetividade ao pedido. O art. 17, § 2.º, prevê que os órgãos 
de defesa do consumidor poderão aplicar medidas corretivas quando a lei 
for descumprida, mas sem destacar quais as possibilidades de medidas ou 
como essas organizações terão meios de comprovar o descumprimento.  
Ressalta-se, ainda, que no Senado a proposta não passou pela Comis-
são de Transparência, Governança, Fiscalização e Defesa do Consumidor 
(CTFC), o que demonstra certa negligência da proposta com relação aos 
direitos e garantias do cadastrado diante do que pode ser caracterizado 
como uma relação de consumo.

Ainda que a Lei do Cadastro Positivo traga garantias da proteção 
dos dados dos cadastrados, o Brasil ainda não conta com nenhuma lei 
de proteção e garantias efetivas nesse sentido. Dois Projetos de Lei (n.os 

4.060/2012 e 5.276/2016) na Câmara dos Deputados visam sanar esse pro-
blema, mas o que se observa é que a Câmara Legislativa não ofereceu a 
devida atenção a eles, de forma que as tramitações seguem paradas.

Os dois projetos distintos possuem uma peculiaridade que cabe ser 
ressaltada. Em exame de comparação com o Projeto de Lei do Senado n.º 
212/2017, a demora nos procedimentos é facilmente percebida, de modo 
que o processo legislativo parece ser aplicado de maneira diferente aos 
citados projetos de lei. 

O primeiro trata o assunto de forma genérica, enquanto o segundo 
inova em determinados aspectos. Importante destacar que o Projeto de 
Lei n.º 5.276/2016 não visa especificamente regular o tratamento de da-
dos no instituto do Cadastro Positivo, sendo seu objetivo dispor sobre o 
tratamento de dados pessoais para a garantia do livre desenvolvimento da 
personalidade e da dignidade da pessoa natural. 

Entre os grandes problemas enfrentados às garantias dos dados uti-
lizados no Cadastro é possível perceber (i) a não definição do que seria o 
abuso de uso dos dados; (ii) as garantias dos cadastrados quanto à exclu-
são de suas informações quando solicitada; e (III) quem serão os órgãos 
responsáveis e os meios que estes terão para fazer com que os direitos 
sejam efetivamente protegidos. 

Percebe-se, inicialmente, que o Projeto de Lei n.º 5.276/2016 define de 
forma semelhante os conceitos dos atores que atuam no Cadastro Positi-
vo e também vai além na diferenciação dos dados pessoais e dos dados 
sensíveis, conceitos ainda mais relevantes quando da extensão da auto-
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rização que a pessoa dará para o uso de suas informações. E ainda mais 
importante caso seja efetivada a mudança no modelo de entrada no banco 
de dados, pois o Projeto de Lei do Senado n.º 212/2017 não se enquadra 
nesse aspecto. 

Com relação ao objetivo com que essas informações serão utilizadas, 
o art. 6.º do Projeto de Lei n.º 5.276/2016 dispõe sobre diversos princípios 
que deverão ser observados no tratamento de dados, entre eles: finalida-
de, livre acesso, transparência, segurança e prevenção. 

A primeira problemática com relação ao projeto e o atual cenário de 
desenvolvimento do Cadastro Positivo figura no art. 7.º, que dispõe sobre 
os requisitos obrigatórios para o tratamento de dados. O inc. I do referi-
do artigo prevê expressamente que as informações somente poderão ser 
utilizadas mediante fornecimento por livre consentimento. Tal dispositivo 
poderia ir de encontro com a possibilidade de o modelo se transformar em 
opt-out, ou seja, em que os dados de todos os cidadãos automaticamente 
seriam enviados ao banco de dados. Tal norma poderia ser superada para a 
mudança de modelo, caso o Cadastro Positivo se caracterizasse como uma 
política pública, pois o inc. II não prevê tal necessidade pela administração 
pública na hipótese de ser um programa de governo. 

O art. 11 faz uma especificação quanto à autorização para o uso dos 
dados sensíveis, que deverá ser diferente da autorização genérica para o 
uso de dados pessoais. Contudo, a ressalva quanto à possibilidade de uso 
para políticas públicas é mantida. 

O avanço mais importante na citada lei para os cadastrados consumi-
dores está no capítulo sobre a fiscalização da proteção de dados. Nele são 
previstas sanções claras e objetivas quando da constatação de infrações 
por pessoas jurídicas privadas e também é designado um órgão compe-
tente para atuar no interesse das pessoas, sendo ele o Conselho Nacional 
de Proteção de Dados e da Privacidade. A essa entidade são estabeleci-
das, no art. 53, entre outras atribuições, a de elaborar diretrizes para uma 
política nacional de proteção de dados pessoais e a função de realizar 
auditorias nos processos de efetivação da lei. 

As disposições do Projeto de Lei n.º 5.276/2016, de forma geral, pa-
recem estar de acordo com a Lei do Cadastro Positivo. Importantes ele-
mentos do citado projeto de lei são a extensão de explicações sobre como 
esses dados devem ser tratados, as responsabilidades atribuídas aos ope-
radores do banco de dados e a designação para órgão específico de po-
deres e competência para fazer valer tais disposições. O Projeto de Lei n.º 
5.276/2016 parece indicar que os problemas relacionados a danos causa-
dos pelo uso de dados serão suportados pelo Código de Defesa do Consu-
midor, como consta no art. 22. 
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5. consIderações fInaIs

O Cadastro Positivo é uma política pública com potencial de impactar 
positivamente o mercado de crédito. Entretanto, o projeto inicial, vigente 
desde 2011, esbarrou em problemas estruturais que tanto não permitiram 
seu efetivo implemento de forma ampla na sociedade quanto não forneceu 
segurança jurídica e bons incentivos para os atores que o fazem funcionar.

De um lado, a falta de publicidade e o modelo de aderência escolhido 
(opt-in) fizeram com que uma parcela ínfima da população brasileira op-
tasse por integrar o Cadastro. Por outro, os moldes de responsabilização 
escolhidos (objetiva e solidária) dos agentes atuantes no sistema (fonte, 
consulente e banco de dados) geraram poucos incentivos para que o pro-
jeto fosse impulsionado.

Além disso, a Lei de Sigilo Bancário não permitia a troca de informa-
ções para o fim do Cadastro Positivo como expressamente legal. Assim, 
mesmo com a vigência da Lei n.º 12.414/2011, as fontes e banco de dados 
estão sujeitos a certo obscurantismo quanto à legalidade da transmissão 
dessas informações, o que causa insegurança jurídica para essa troca de 
dados necessária para o agrupamento de informações.

Uma análise profunda permitiu constatar que, por mais que nos dias 
atuais não tenha havido um debate crítico sobre o assunto, há efetivamen-
te uma relação de consumo entre os cadastrados e os agentes atuantes no 
Cadastro Positivo. Esse entendimento parece ter sido dado inicialmente 
pela Lei n.º 12.414/2011, quando esta optou pela responsabilidade objetiva 
(exigida pelo Código de Defesa do Consumidor – DCD em relações de 
consumo). Assim, como há relação de consumo e, portanto, o CDC deve 
ser observado, tal modelo de responsabilidade não deve ser alterado no 
que tange à presença de culpa do agente. No entanto, o critério de soli-
dariedade estabelecido pode e deve ser alterado, sendo substituído pela 
subsidiariedade, o que evitaria a responsabilização de agentes que não 
possuem poder de gerência sobre os dados do Cadastro Positivo. A troca 
do modelo de aderência atual para o de opt-out também seria crucial para 
o sucesso do projeto. Isso porque, para que tal sucesso seja atingido, é es-
sencial que o número de cadastrados cresça significativamente, o que fará 
com que o Cadastro Positivo consiga se consolidar. 

Tramitam, atualmente, nas Casas Legislativas, projetos de lei que 
são capazes de fornecer bons incentivos para que essa política pública 
se consolide e possibilite alterações tanto do modelo de funcionamento 
do Cadastro Positivo, quanto das garantias que regem a movimentação 
de dados pessoais. O Projeto de Lei n.º 5.276/2016, por exemplo, traz efe-
tivas garantias para a proteção desses dados pessoais, que até hoje não 
são resguardados pelo ordenamento jurídico brasileiro. Porém, ao que se 
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entende, os legisladores parecem priorizar determinadas mudanças em 
detrimento de outras. Enquanto as regras de funcionamento do Cadas-
tro Positivo são alteradas, o Projeto de Lei n.º 5.276/2016, que protege o 
consumidor e seus dados pessoais, tem sido negligenciado e enfrenta um 
processo substancialmente demorado. 

Possível concluir, diante do exposto, que o Cadastro Positivo é um 
projeto com grande potencial de melhorar a vida do consumidor no mer-
cado de crédito. No entanto, há clara falta de estudos dedicados ao tema. 
Para que esse cadastro se consolide de fato e possa começar a surtir efei-
tos na prática, diversos problemas devem ser sanados, sendo necessárias 
atenção e dedicação dos poderes Executivo e Legislativo, com investimen-
tos à publicidade e alterações legislativas, que seriam suficientes para im-
pulsionar o projeto. Ao mesmo tempo, outro passo importante é a preocu-
pação com proteção dos dados dos cidadãos, que sem garantias ficarão à 
mercê do imprevisível. Enfrentados tais problemas, as mudanças positivas 
certamente surgirão e impactarão diretamente na qualidade de vida dos 
cidadãos. 
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1. Introdução

O tema sobre refugiados apresenta grande repercussão internacional, 
devido ao aumento da quantidade de pessoas que precisam deixar seus 
países, sobretudo em decorrência dos recentes conflitos em algumas loca-
lidades, como é o caso da guerra civil na Síria, no Afeganistão e no Sudão 
do Sul, que são, atualmente, os territórios que mais geram deslocamento 
forçado de seus nacionais para outros Estados.1 De acordo com relató-
rio elaborado pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados 
(ACNUR), no final do ano de 2016, o número de refugiados no mundo cor-
respondia a 22,5 milhões de pessoas, o que revela expressivo aumento em 
relação aos anos anteriores.2 

1  United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). Global Trends: Forced 
Displacement in 2016. Genebra: UNHCR, 2017. Disponível em: <http://www.unhcr.or-
g/5943e8a34.pdf>. Acesso em: 17 set. 2017.

2  No ano de 2015, o número de refugiados era de 21,3 milhões de pessoas. United 
Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). Global Trends: Forced Displace-
ment in 2016. Genebra: UNHCR, 2017. Disponível em: <http://www.unhcr.org/statisti-

http://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/576408cd7/unhcr-global-trends-2015.html
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Com o objetivo de regular tal problemática, a comunidade internacio-
nal buscou desenvolver instrumentos normativos que protegessem esses 
indivíduos. Dessa forma, como resultado de uma conferência da ONU, em 
1951, convocada em Genebra, foi criada a convenção relativa ao Estatu-
to dos Refugiados,3 de 1951, que conta hoje com 148 Estados signatários, 
quantidade equivalente a cerca de três quartos dos países do mundo. Tra-
ta-se de documento responsável por conferir status legal aos refugiados, 
sendo o primeiro e mais importante instrumento a estabelecer uma defini-
ção universal sobre esse grupo. 

A Convenção, contudo, foi vista como insuficiente para abarcar mui-
tos dos casos que mereceriam proteção por meio do refúgio, uma vez 
que determina limitações temporal4 e geográfica para o enquadramento 
na definição. Assim, em 1967, foi redigido o Protocolo sobre o Estatuto dos 
Refugiados, que ampliou o conceito e estabeleceu como refugiado:

[...] qualquer pessoa que: [...] temendo ser perseguida por 
motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opi-
niões políticas, se encontra fora do país de sua nacionalidade 
e que não pode ou, em virtude desse temor, não quer valer-se 
da proteção desse país, ou que, se não tem nacionalidade e 
se encontra fora do país no qual tinha sua residência habitual, 
não pode ou, devido ao referido temor, não quer voltar a ele.5 

Entre os diversos direitos previstos por essas normas há previsão de 
que sejam asseguradas as condições para o exercício de uma atividade 
profissional assalariada (arts. 17 a 19 da Convenção de 1951). As atividades 
laborais auxiliam não somente a subsistência do refugiado relativa a custos 
com moradia, alimentação e demais gastos, mas também são essenciais 
para promover a integração à nova sociedade na qual está sendo inserido. 
Nesse sentido, por meio do trabalho, o refugiado pode ter papel atuante, 
de modo a criar laços com a comunidade local.  

cs/unhcrstats/576408cd7/unhcr-global-trends-2015.html>. Acesso em: 29 out. 2017. 
Em 2014, o número era de 19,5 milhões de refugiados. United Nations High Commis-
sioner for Refugees (UNHCR). Global Trends: Forced Displacement in 2016. Genebra: 
UNHCR, 2017. Disponível em: <http://www.unhcr.org/statistics/country/556725e69/
unhcr-global-trends-2014.html>.  Acesso em: 29 out. 2017.

3  Nações Unidas do Brasil (ONU-BR). ACNUR comemora 60 anos da Convenção 
de 1951 para Refugiados. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/acnur-comemo-
ra-60-anos-da-convencao-de-1951-para-refugiados>. Acesso em: 29 out. 2017.

4  De acordo com a Convenção, seriam englobados pela definição de refugiados 
os indivíduos que são perseguidos em decorrência dos acontecimentos que se suce-
deram antes de 1.º de janeiro de 1951, sem que sejam levados em conta os ocorridos 
posteriormente à data definida.

5  Conjugação dos arts. 1.º, da Convenção de 1951, e 1.º, § 2.º, do Protocolo sobre o 
Estatuto dos Refugiados, de 1967.

http://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/576408cd7/unhcr-global-trends-2015.html
http://www.unhcr.org/statistics/country/556725e69/unhcr-global-trends-2014.html
http://www.unhcr.org/statistics/country/556725e69/unhcr-global-trends-2014.html
https://nacoesunidas.org/acnur-comemora-60-anos-da-convencao-de-1951-para-refugiados/
https://nacoesunidas.org/acnur-comemora-60-anos-da-convencao-de-1951-para-refugiados/
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Uma das formas de concretizar esse exercício laboral é a revalidação 
de diplomas, que consiste no reconhecimento, por parte do Estado que 
recebe o refugiado, de seu diploma de graduação obtido por faculdade 
estrangeira, a fim de que possa dar continuidade ao exercício das ativi-
dades profissionais no país de chegada. Duas nações que utilizam esses 
mecanismos de revalidação com condições especiais para refugiados são 
o Brasil e a Alemanha. 

A Alemanha, país que mais recebeu solicitações de refúgio em 2016,6 
já possui um sistema consolidado bastante abrangente, uma vez que de-
senvolveu instrumentos legais, instituições e procedimentos relativos à re-
validação de diplomas de ensino superior, bem como diversos métodos 
alternativos para este fim. O Brasil, por outro lado, que vem recebendo 
cada vez mais refugiados,7 também tem envidado esforços relativos à re-
validação de diplomas. A Resolução n.º 01/2002 e n.º 3/2016, ambas do 
Conselho Nacional de Educação, e a criação da plataforma Carolina Bori 
são as mais recentes iniciativas para modernizar e acelerar o processo de 
revalidação no país.  

Assim, considerando a importância da revalidação de diplomas para 
a integração de refugiados, o presente artigo realizará um estudo compa-
rativo desse sistema em cada um dos países citados – Brasil e Alemanha –, 
a fim de analisar seus aspectos positivos e negativos (sem deixar de con-
siderar as diferentes conjunturas e especificidades de cada Estado). Ob-
jetiva-se, por meio desse contraste, identificar problemas e vantagens em 
cada modelo, para, com isso, apresentar sugestões e alternativas para pos-
sível aperfeiçoamento da revalidação de diploma de refugiados no Brasil. 

O trabalho está dividido em quatro partes. A primeira parte trata da 
literatura e, a segunda, sobre a importância de se assegurar o exercício 
laboral dos refugiados e a revalidação de diplomas. Em seguida (terceira e 
quarta partes), será analisada a sistemática da revalidação de diplomas no 
Brasil e na Alemanha, respectivamente. Por fim, traremos considerações e 
reflexões finais sobre o tema. 

6  United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). Global Trends: For-
ced Displacement in 2016. Genebra: UNHCR, 2017. Disponível em: <http://www.unhcr.
org/5943e8a34.pdf>. Acesso em: 17 set. 2017.

7  Segundo dados do Conare, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, em 
2016 houve aumento de 12% no total de pessoas com o status de refugiados no 
país, originários de 51 países diferentes. Agência da ONU para Refugiados - UNHCR/
ACNUR. Dados sobre refúgio no Brasil. Disponível em: <http://www.acnur.org/portu-
gues/recursos/estatisticas/dados-sobre-refugio-no-brasil/>. Acesso em: 4 out. 2017.

http://www.acnur.org/portugues/recursos/estatisticas/dados-sobre-refugio-no-brasil/
http://www.acnur.org/portugues/recursos/estatisticas/dados-sobre-refugio-no-brasil/
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2. exercícIo laboral e reValIdação de dIplomas

Apesar de a garantia de que o refugiado possa exercer uma atividade la-
boral ser de grande importância, a pesquisa bibliográfica realizada revelou 
que não existem muitos textos acadêmicos e estudos que abordem o tema 
da revalidação de diplomas. A maior parte refere-se somente à importân-
cia de se garantir o acesso à atividade profissional, sendo poucos os que 
tratam especificamente da revalidação. 

O presente trabalho, como exposto, tem o objetivo de aprofundar 
esse tema. É essencial, portanto, demonstrar da importância de tal meca-
nismo, que pode ser considerado como um direito básico dos refugiados.8 

O país que os recebe deve ter a preocupação de promover sua inte-
gração, como forma de superar a tensão que esse grupo de pessoas viven-
ciou nos locais de origem e minimizar os possíveis obstáculos presentes 
na nova nação em que se encontram. Isso auxiliaria na criação de uma 
sensação de pertencimento à sociedade de destino.9 

Uma das formas de promover o acolhimento dos refugiados seria faci-
litar a integração desses indivíduos ao mercado de trabalho, principalmen-
te por meio da revalidação de diplomas. É de interesse do Estado que os 
refugiados participem da economia do país, sendo importante, portanto, 
viabilizar ofertas de trabalho.10 

A necessidade do reconhecimento de diplomas e sua revalidação é 
uma situação na qual refugiados com nível superior completo se deparam 
ao buscarem empregos nos países de destino. No entanto, diversos obstá-
culos são encontrados, como a exigência de apresentação de documentos 
comprobatórios de escolaridade, além de custos financeiras relativos ao 
processo de revalidação.11

8  LOO, Bryce. Recognizing Refugee Qualifications: Practical Tips for Credential Asses-
sment. World Education Services (WES). Disponível em: <https://knowledge.wes.org/
wes-research-report-recognizing-refugee-credentials.html>.  Acesso em: 17 set. 2017.

9  LANDI, Valéria Cristofori. A trajetória realizada por dois refugiados africanos: 
Da superação ao recomeço no novo território. X Encontro da Regional Sudeste de 
História Oral, 2013. Campinas. Educação das sensibilidades: violência, desafios con-
temporâneos, 2013.

10  PUCCI, Fabio Martinez Serrano. A integração dos refugiados sírios em São Paulo.  
Grupo de trabalho: G30 – Migrações contemporâneas no Brasil. Novos fluxos, novas 
perspectivas sociológicas. 18.º Congresso Brasileiro de Sociologia. Brasília, 26 a 29 
de julho de 2017. Disponível em: <http://sbs2017.com.br/anais/resumos/PDF-epos-
ter-trab-aceito-0333-1.pdf>. Acesso em: 17 set. 2017. 

11  SOARES, Carina de Oliveira. O direito internacional dos refugiados e o orde-
namento jurídico brasileiro: Análise da efetividade da proteção nacional. Disserta-
ção (Mestrado). Faculdade de Direito da Universidade Federal de Alagoas. Maceió. 
Orientador: George Sarmento Lins Júnior, 2012.

https://knowledge.wes.org/wes-research-report-recognizing-refugee-credentials.html
https://knowledge.wes.org/wes-research-report-recognizing-refugee-credentials.html
http://sbs2017.com.br/anais/resumos/PDF-eposter-trab-aceito-0333-1.pdf
http://sbs2017.com.br/anais/resumos/PDF-eposter-trab-aceito-0333-1.pdf
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Muitos dos que chegam aos locais de destino possuem um diploma 
de graduação em determinada área profissional, mas é comum que não 
tenham o documento consigo, tendo em vista as situações de perseguição 
ou violações de direitos humanos vivenciadas no país de origem que os 
obrigaram a deixá-lo com urgência. Mesmo aqueles que conseguem levar 
consigo seus documentos terminam, com frequência, perdendo-os ou da-
nificando-os no trajeto.12 Ademais, há casos em que esses diplomas não 
são revalidados devido a outros fatores, como, por exemplo, a dificuldade 
de encontrar informações nos locais de origem dos refugiados sobre suas 
qualificações profissionais e de estabelecer métodos para facilitar o pro-
cesso da revalidação.

Segundo dados do Núcleo de Estudos de População “Elza Berquó” 
(Nepo), da Universidade de Campinas, em 2007,13 grande parte dos re-
fugiados situados nos mais diversos países relatam que as condições de 
trabalho e salários não são satisfatórios, e o reconhecimento dos diplomas 
universitários ocorre com pouca frequência. 

Essas burocracias prejudicam tanto os refugiados, que não têm aces-
so a oportunidades de trabalho condizentes com suas qualificações, como 
também os países que os recebem, que, por sua vez, perdem potenciais 
trabalhadores. Em pesquisa realizada pela Fundação Getulio Vargas (FGV) 
sobre revalidação, restou demonstrado que os trabalhos qualificados dos 
refugiados podem influenciar de diversas formas a economia e, conse-
quentemente, o desenvolvimento do país.14 Isso ocorre porque o trabalho 
qualificado “ajuda na flexibilização do mercado de trabalho [...], contribui 
com a sustentabilidade fiscal e impulsiona o crescimento econômico”.15 

Nessa perspectiva, o tema será analisado nas seções seguintes, com 
aprofundamento nos mecanismos de reconhecimento de diplomas estran-
geiros nos dois países objetos do presente estudo: Brasil e Alemanha. 

12  LOO, Bryce. Recognizing Refugee Qualifications: Practical Tips for Credential 
Assessment. World Education Services (WES). Disponível em: <https://knowledge.
wes.org/wes-research-report-recognizing-refugee-credentials.html>.  Acesso em: 17 
set. 2017.

13  BAENINGER, Rosana; DOMINGUEZ, Juliana; AYDOS, Mariana Recena. Condi-
ções de vida da população refugiada no Brasil: Divulgação da pesquisa de campo 
e resultados preliminares. Anais do V Encontro Nacional de Migrações. Campinas: 
Nepo/Unicamp, 2007.

14  Fundação Getulio Vargas. Análise e avaliação do desenvolvimento institucional: 
Da política de imigração no Brasil para o século XXI. Caderno de Referência. Rio de 
Janeiro, Diretoria de Análise de Políticas Públicas (DAPP), 2015.

15  PUCCI, Fabio Martinez Serrano. A integração dos refugiados sírios em São Paulo. 
Grupo de trabalho: G30 – Migrações contemporâneas no Brasil. Novos fluxos, novas 
perspectivas sociológicas. 18.º Congresso Brasileiro de Sociologia. Brasília, 26 a 29 
de julho de 2017. Disponível em: <http://sbs2017.com.br/anais/resumos/PDF-epos-
ter-trab-aceito-0333-1.pdf>. Acesso em: 17 set. 2017, p. 7.

https://knowledge.wes.org/wes-research-report-recognizing-refugee-credentials.html
https://knowledge.wes.org/wes-research-report-recognizing-refugee-credentials.html
http://sbs2017.com.br/anais/resumos/PDF-eposter-trab-aceito-0333-1.pdf
http://sbs2017.com.br/anais/resumos/PDF-eposter-trab-aceito-0333-1.pdf
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3. brasIl

Segundo o Comitê Nacional para Refugiados (Conare), em 2016, o Bra-
sil possuía aproximadamente 9,6 mil pessoas reconhecidas oficialmente 
como refugiadas e mais de 10 mil solicitações feitas no ano citado.16 Esses 
refugiados e solicitantes de refúgio precisam ser integrados à sociedade 
para garantir subsistência e condições mínimas de vida. 

Foi editada, com o intuito de regular a situação dessas pessoas em 
território nacional, a Lei n.º 9.474/97 (Estatuto dos Refugiados), que ga-
rante direitos básicos a esse grupo, como, por exemplo, a criação de con-
dições que permitam o exercício laboral (arts. 6.º e 21, § 1.º). 

Apesar disso, esses indivíduos encontram uma série de empecilhos 
para o estabelecimento no país. Entre eles estão o idioma, a burocracia 
relativa à documentação e o ingresso no mercado de trabalho.17 A dificul-
dade para conquistar essa inserção é um dos maiores obstáculos para os 
refugiados que, diversas vezes, acabam preenchendo cargos que exigem 
baixa qualificação e aceitam trabalhos no mercado informal ou em declínio 
na economia nacional.18

Diante disso, uma das formas de solucionar essa questão e promover 
a integração dos refugiados ao mercado de trabalho brasileiro se confi-
gura justamente na revalidação de diplomas. Para tanto, o governo tem 
promovido importantes iniciativas no tocante ao tema, destacando-se a 
Resolução n.º 03/2016, do Conselho Nacional de Educação, e a criação da 
plataforma Carolina Bori, que serão analisadas adiante. Somado a isso, há 
um papel ativo tanto da sociedade civil como do ACNUR, que auxilia os 
refugiados no processo de revalidação de diplomas. 

16  Ministério da Justiça e Segurança Pública. Secretaria Nacional de Justiça. Re-
fúgio em números. Disponível em: <http://www.justica.gov.br/noticias/brasil-tem-
-aumento-de-12-no-numero-de-refugiados-em-2016/20062017_refugio-em-nume-
ros-2010-2016.pdf>. Acesso em: 17 set. 2017.

17  LANDI, Valéria Cristofori. A trajetória realizada por dois refugiados africanos: 
Da superação ao recomeço no novo território. X Encontro da Regional Sudeste de 
História Oral, 2013. Campinas. Educação das sensibilidades: violência, desafios con-
temporâneos, 2013. 

18  Fundação Getulio Vargas. Análise e avaliação do desenvolvimento institucional: 
Da política de imigração no Brasil para o século XXI. Caderno de Referência. Rio de 
Janeiro, Diretoria de Análise de Políticas Públicas (DAPP), 2015.

http://www.justica.gov.br/noticias/brasil-tem-aumento-de-12-no-numero-de-refugiados-em-2016/20062017_refugio-em-numeros-2010-2016.pdf
http://www.justica.gov.br/noticias/brasil-tem-aumento-de-12-no-numero-de-refugiados-em-2016/20062017_refugio-em-numeros-2010-2016.pdf
http://www.justica.gov.br/noticias/brasil-tem-aumento-de-12-no-numero-de-refugiados-em-2016/20062017_refugio-em-numeros-2010-2016.pdf
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3.1. reValIdação no brasIl e população refugIada

O Ministério da Educação (MEC) é a principal instituição responsável pela 
regulamentação da educação no Brasil, sendo subdividida em órgãos in-
ternos com papéis específicos, como é o caso do Conselho Nacional de 
Educação (CNE).19 Tal instância editou a Resolução n.º 1, de 28 de janeiro de 
2002, que regula o processo de revalidação de diploma no Brasil20 e vale 
igualmente para brasileiros e estrangeiros.21

Segundo tal regulamento, apenas faculdades públicas têm a prerro-
gativa de realizar o processo de revalidação. O indivíduo que deseja ter 
seu diploma revalidado deve solicitar diretamente a uma instituição de en-
sino superior que ofereça o curso de graduação desejado, devidamente 
reconhecido pelo MEC, na mesma área de conhecimento ou em área afim 
(art. 3.º da Resolução) do curso realizado no exterior. Também é neces-
sário apresentar uma série de documentos sobre a instituição de origem, 
duração do curso, grade curricular, conteúdo programático, bibliografia e 
histórico escolar, podendo a comissão solicitar outros documentos.

Após o recolhimento dos documentos necessários, inicia-se o proces-
so de revalidação perante uma comissão especial, composta por docentes 
do Instituto Federal de Ensino Superior (IFES) ou de outras instituições 
competentes para analisar devidamente o pedido e sua procedência. A 
instituição de ensino pode, ainda, solicitar a realização de provas e exa-
mes – oferecidos em português – para aferir o real nível do solicitante e 
condicionar a renovação do diploma a estudos complementares a serem 
realizados no Brasil. 

19  O Conselho dispõe de competências normativas, deliberativas e de assessoria 
ao MEC, sendo responsável por formular e avaliar a política nacional de educação, 
zelar pela qualidade do ensino, velar pelo cumprimento da legislação educacional e 
assegurar a participação da sociedade no aprimoramento da educação brasileira. Mi-
nistério da Educação (MEC). Conselho Nacional de Educação (CNE). Apresentação. 
Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/conselho-nacional-de-educacao/apresen-
tacao>. Acesso em: 17 nov. 2017. 

20  Ministério da Educação (MEC). Conselho Nacional de Educação (CNE). Resolu-
ção CNE/CES n.º 1, de 28 de janeiro de 2002. Estabelece normas para a revalidação 
de diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino 
superior. Dispositivos esparsos.

21  A Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996, estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional, determinando, no § 2.º do seu art. 48, que: “§ 2.º Os diplomas de 
graduação expedidos por universidades estrangeiras serão revalidados por universi-
dades públicas que tenham curso do mesmo nível e área ou equivalente, respeitan-
do-se os acordos internacionais de reciprocidade ou equiparação”.

http://portal.mec.gov.br/conselho-nacional-de-educacao/apresentacao
http://portal.mec.gov.br/conselho-nacional-de-educacao/apresentacao
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Também é dever do candidato realizar o pagamento de custos ad-
ministrativos relativos ao processo, que giram em torno de R$ 1.500,00.22 
Determina a Resolução n.º 1/2002:

Art. 4.º O processo de revalidação será instaurado median-
te requerimento do interessado, acompanhado de cópia do 
diploma a ser revalidado e instruído com documentos refe-
rentes à instituição de origem, duração e currículo do curso, 
conteúdo programático, bibliografia e histórico escolar do 
candidato, todos autenticados pela autoridade consular e 
acompanhados de tradução oficial. 

O graduado deve também arrolar ao processo os diplomas e históri-
cos escolares autenticados pelas representações consulares brasileiras no 
país onde os estudos foram realizados.23 Não ficam obrigados a essa exi-
gência apenas os refugiados,24 conforme previsão do parágrafo único do 
mesmo art. 4.º da Resolução, o qual assevera: “Art. 4.º [...]. Parágrafo único. 
Aos refugiados que não possam exibir seus diplomas e currículos admitir-
-se-á o suprimento pelos meios de prova em direito permitidos”.

Essa facilitação se justifica, tendo em vista que a pessoa refugiada 
pode ter deixado seu país natal em virtude de perseguição e/ou ter sido 
vítima de conflitos violentos. Nesse sentido, com o Estatuto dos Refugia-
dos e a evolução dos direitos humanos para garantir a integração social 
no novo país, não é razoável esperar que eles estejam em posse da mais 
detalhada documentação sobre a vida acadêmica, sendo então a resposta 
mais coesa e convergente com a proteção e promoção eficaz do direito 
dos refugiados, a realização de prova para medir os conhecimentos.

A consolidação dessa garantia se estabeleceu com a Resolução n.º 
3/2016, que em seu art. 8.º determina que o processo de comprovação da  

22  Como um dos exemplos há a Resolução Canoa n.º 001, de 11 de março de 2016, que 
aprova a revisão dos valores para os serviços relacionados ao registro, revalidação e 
reconhecimento de diplomas. Ministério da Educação. Fundação Universidade Federal 
do ABC. Comissão de Natureza Orçamentária e Administrativa (Canoa). Disponível em: 
<http://antigo.ufabc.edu.br/images/stories/pdfs/administracao/CANOA/resolucao-ca-
noa-001-aprova-a-revisao-dos-valores-diplomas.pdf>. Acesso em: 18 set. 2017.

23  Embora a própria Resolução indique os acordos de cooperação internacional de 
cunho cultural como uma possibilidade de dispensar a revalidação, o Brasil não é sig-
natário de nenhum acordo.  Em agosto de 2016 entrou em vigor a Convenção de Haia 
sobre a Eliminação da Exigência de Legalização de Documentos Públicos Estrangeiros 
com a finalidade de facilitar o reconhecimento consular de documentos, mas apenas 
entre os países signatários. Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Cartórios se preparam 
para emissão da Apostila da Haia. Publicado em: 8 ago. 2016. Disponível em: <http://
www.cnj.jus.br/noticias/cnj/83021-cartorios-se-preparam-para-emissao-da-apostila-
-da-haia>. Acesso em 18 set. 2017. 

24  Ministério da Educação (MEC). Revalidação de diplomas. Disponível em: <http://
portal.mec.gov.br/revalidacao-de-diplomas>. Acesso em: 2 nov. 2017.

http://antigo.ufabc.edu.br/images/stories/pdfs/administracao/CANOA/resolucao-canoa-001-aprova-a-revisao-dos-valores-diplomas.pdf
http://antigo.ufabc.edu.br/images/stories/pdfs/administracao/CANOA/resolucao-canoa-001-aprova-a-revisao-dos-valores-diplomas.pdf
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/83021-cartorios-se-preparam-para-emissao-da-apostila-da-haia
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/83021-cartorios-se-preparam-para-emissao-da-apostila-da-haia
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/83021-cartorios-se-preparam-para-emissao-da-apostila-da-haia
http://portal.mec.gov.br/revalidacao-de-diplomas
http://portal.mec.gov.br/revalidacao-de-diplomas
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documentação poderá ser substituído ou complementado pela aplicação 
de provas ou exames que abranjam o conjunto de conhecimentos, conteú-
dos e habilidades relativo ao curso. Mas a prova ainda é um grande desafio, 
pois são ministradas em português, correspondendo a um letramento de 
nível superior, que não é comum entre migrantes forçados. Como exemplo 
sobre o assunto, a decisão da Secretaria Geral da Universidade de São 
Paulo (USP) na Resolução CoG n.º 7072.25

7. Aos refugiados que não possam exibir os documentos 2, 
3 e 4 [original e cópia do diploma a ser revalidado; histórico 
escolar referente à graduação e conteúdo programático, com 
a carga horária do curso e de cada disciplina cursada, bem 
como do projeto pedagógico do curso, este último quando 
houver] admitir-se-á o suprimento pelos meios de prova em 
direito admitidos; [...].

Todos esses trâmites, que envolvem certificações, verificações e con-
firmações de documentos, devem ensejar uma decisão no prazo de até 
seis meses, sendo o termo inicial a data de entrada do documento no IFES. 
A fim de facilitar toda essa sistemática da revalidação, evitar os altos cus-
tos e a burocracia  do processo que, eventualmente, impedem a concreti-
zação desse direito, a Câmara Superior de Educação editou a Resolução 
n.º 3/2016 e o MEC desenvolveu a plataforma Carolina Bori, assuntos que 
serão abordados adiante. 

3.2. a resolução n.º 3/2016 e a plataforma carolIna 
borI

A Câmara Superior de Educação editou a Resolução n.º 3/2016 para dar 
celeridade aos processos de revalidação e reconhecimento de títulos e 
arrojar a política de internacionalização do ensino superior. Com o obje-
tivo de concretizar o previsto na referida Resolução, o MEC desenvolveu 
a plataforma Carolina Bori, que se configura em um sistema nacional de 
revalidação e reconhecimento de diplomas. Tem como principal objetivo 
proporcionar agilidade, transparência, coerência e previsibilidade aos pro-
cessos de revalidação26 dos diplomas de graduação no exterior.

25  Íntegra da decisão disponível em: <http://www.usp.br/secretaria/?p=375>. Acesso 
em: 7 nov. 2017.

26  A revalidação de diplomas de graduação passou a ser de competência da Se-
cretaria de Educação Superior (SeSu - MEC), cabendo à Coordenação de Aperfei-
çoamento de Pessoal de Nível Superior o reconhecimento de diplomas de mestrado 
e doutorado.

http://www.usp.br/secretaria/?p=375
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O portal Carolina Bori foi criado (em 2016) para oferecer soluções aos 
problemas latentes dos requerentes das instituições de ensino. Para faci-
litar o processo, o site27 disponibiliza um redirecionador para a legislação 
vigente que “resume as diretrizes legais e os normativos instituídos para 
o processo de revalidação e reconhecimento de diplomas estrangeiros no 
Brasil”. Entre as inovações, há a constituição de um banco de dados capaz 
de oferecer informações claras sobre a instituição de ensino superior, atu-
alização das normas nacionais e internacionais relevantes para o processo, 
e a oferta de apoio técnico nas diversas etapas do processo. Assim, é um 
sistema de gestão de processos para os diplomados e as instituições. Em 
sua plataforma online, há a indicação de suas utilidades:28 

(i) definição de uma única instituição de ensino pretendida 
e curso oferecido por tal instituição que apresenta a devida 
similaridade com o curso realizado no exterior; 

(ii) verificação dos procedimentos adotados e publicados 
pela instituição escolhida para recebimento dos pedidos de 
revalidação e reconhecimento;

(iii) submissão da documentação exigida em conformidade 
com a legislação vigente e disponibilizar todas as informa-
ções requeridas pela instituição.

A plataforma não tem como objetivo usurpar a competência legal de 
revalidação das universidades públicas, mas sim de facilitar o processo pe-
rante a instituição de ensino. Isso se deve ao fato de que a Resolução do 
CNE n.º 03/2016 define ser mandatório que os processos sejam embasa-
dos no mérito e nas condições acadêmicas do programa cursado, devendo 
ser consideradas as diferenças dos sistemas educacionais e culturais de 
cada país.

Para responder aos desafios de avaliar as solicitações em prazos ra-
zoáveis, o processo de revalidação em curso no portal Carolina Bori deve 
ser admitido pela instituição revalidadora em até 180 dias. O prazo esta-
belecido revela a intenção de resolver a antiga demora, pois o tempo de 
espera dos estudantes formados no exterior para revalidar seus diplomas 
era de até três anos.29  

27  Portal Carolina Bori. Revalidação/Reconhecimento de Diplomas Estrangeiros. 
Disponível em: <http://carolinabori.mec.gov.br/>. Acesso em: 7 nov. 2017. 

28  Portal Carolina Bori. Revalidação/Reconhecimento de Diplomas Estrangeiros. 
Disponível em: <http://carolinabori.mec.gov.br/?pagina=informacoesRequerentes>. 
Acesso em: 7 nov. 2017.

29  Governo do Brasil. Validação para diplomas emitidos no exterior passa a ter 
novas regras. Publicado em: 14 dez. 2016. Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/
educacao/2016/12/validacao-para-diplomas-emitidos-no-exterior-passa-a-ter-no-
vas-regras>. Acesso em: 5 nov. 2017.

http://carolinabori.mec.gov.br/
http://carolinabori.mec.gov.br/?pagina=informacoesRequerentes
http://www.brasil.gov.br/educacao/2016/12/validacao-para-diplomas-emitidos-no-exterior-passa-a-ter-novas-regras
http://www.brasil.gov.br/educacao/2016/12/validacao-para-diplomas-emitidos-no-exterior-passa-a-ter-novas-regras
http://www.brasil.gov.br/educacao/2016/12/validacao-para-diplomas-emitidos-no-exterior-passa-a-ter-novas-regras
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Recebidos os documentos, a comissão especial deverá informar ao re-
querente, em até 30 dias, se algum documento restou pendente para que 
seja instaurado o processo de revalidação. Uma vez iniciado, o prazo para 
analisar o mérito e as questões individuais da solicitação é de até 30 dias 
corridos. Portanto, consolidou-se uma tramitação simplificada. 

3.3. apoIo não estatal para a reValIdação de dIplomas 

Ao analisar a situação dos refugiados, no que tange à revalidação de diplo-
mas estrangeiros, as ações de entidades não estatais devem ser conside-
radas. São destaques, nesse aspecto, a atuação da sociedade civil e a do 
ACNUR, este último enquanto representante da comunidade internacional. 
Na presente seção serão abordados aspectos centrais no que se refere ao 
papel de tais entidades no processo de revalidação de diplomas.

3.3.1. Organizações da sociedade civil 

As organizações da sociedade civil têm papel relevante na proteção de 
direitos dos refugiados. A título de exemplo, é possível citar duas iniciati-
vas: Cáritas Brasileira e Instituto Migrações e Direitos Humanos (IMDH).30 
Ambas são instituições derivadas de preceitos religiosos, que trabalham 
nessa área com protagonismo. 

Cáritas atua em diversos estados brasileiros e objetiva a proteção dos 
direitos humanos. Atende especialmente grupos excluídos e marginaliza-
dos, com o intuito de incluí-los na sociedade de maneira efetiva.31 

Cáritas de São Paulo32 e Cáritas do Rio de Janeiro oferecem cursos de 
língua portuguesa, que são o principal foco de suas ações no âmbito edu-
cacional. Esse tipo de medida auxilia na revalidação de diplomas, dado que 
a compreensão do processo de revalidação e o próprio sistema de provas, 
em certa medida, pressupõem algum nível de conhecimento dessa língua. 

A segunda instituição mencionada, o Instituto Migrações e Direitos 
Humanos, é uma entidade social sem fins lucrativos, que atua na defesa 
dos direitos dos refugiados, fornece assistência sociojurídica humanitária 

30  Instituto Migrações e Direitos Humanos (IMDH). Disponível em: <http://www.
migrante.org.br/index.php/2014-01-14-00-36-49/quem-somos> Acesso em: 25 set. 
2017.

31  Cáritas Brasileira. Disponível em: <http://caritas.org.br>. Acesso em: 5 nov. 2017.

32  Radar da Educação. Educação é um direito de todos. Publicado em: 10 fev. 2017. 
Disponível em: <https://radardaeducacao.com.br/2017/02/10/educacao-e-um-direi-
to-de-todos>. Acesso em: 25 set. 2017.

http://www.migrante.org.br/index.php/2014-01-14-00-36-49/quem-somos
http://www.migrante.org.br/index.php/2014-01-14-00-36-49/quem-somos
http://caritas.org.br/
https://radardaeducacao.com.br/2017/02/10/educacao-e-um-direito-de-todos/
https://radardaeducacao.com.br/2017/02/10/educacao-e-um-direito-de-todos/
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e auxilia em sua integração na sociedade.33 Essas formas de suporte são 
extremamente relevantes no processo de revalidação de diplomas. Afinal, 
a compreensão do procedimento a ser realizado e o conhecimento de pos-
suir um direito, dentro do ordenamento jurídico pátrio, são aspectos essen-
ciais para o refugiado.

O fluxo informacional é facilitado por esses organismos descentra-
lizados, capazes de esclarecer os procedimentos e guiar os refugiados, 
em um sistema de revalidação relativamente complexo, considerando as 
condições sociais e de vulnerabilidade desses indivíduos. As dificuldades 
enfrentadas pelos refugiados para obterem as informações necessárias, 
de maneira geral, são reduzidas pela atuação da sociedade civil, inclusive 
dessas instituições ou grupos específicos. 

3.3.2. Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados 
(ACNUR) 

Além do trabalho das organizações da sociedade civil, também devem ser 
analisadas as ações do ACNUR. Inicialmente, faz-se necessário compreen-
der seu papel na integração dos refugiados em seu país de destino. Exis-
tem três vertentes centrais desse trabalho: (i) proteção; (ii) assistência; e 
(iii) integração.  

A primeira vertente, proteção, consiste na assistência jurídica a esses 
indivíduos, o que se revela fundamental para a obtenção de documentos. 
O ACNUR atua com informações acerca da solicitação de refúgio e da ob-
tenção de CPF, Carteira de Trabalho e Previdência Social. Essa ação ocorre 
de maneira subsidiária e auxilia no funcionamento de outras instituições, 
como Cáritas Brasileira. 

Em segundo lugar estão as medidas de assistência. Nesse ponto, o 
ACNUR atua na promoção de direitos básicos. Trata-se de uma ação de 
informação sobre a tutela dessas garantias, dado que muitos refugiados 
não têm o conhecimento do sistema brasileiro como um todo. 

O ACNUR também promove a integração – terceira vertente de sua 
atuação –, que é o tópico mais relevante e conectado com o presente 
objeto de análise. Cursos de língua portuguesa e profissionalizantes são  
oferecidos aos refugiados, conjuntamente a outras instituições que traba-
lham com o tema,34 o que é fundamental para a revalidação de diplomas. 

33  Instituto Migrações e Direitos Humanos (IMDH). Disponível em: <http://www.
migrante.org.br/migrante/index.php?option=com_content&view=article&id=110&Ite-
mid=1194>. Acesso em: 25 set. 2017.

34  Agência da ONU para Refugiados - UNHCR/ACNUR. Refugiados e migrantes que 
vivem em Brasília aprendem português em cursos gratuitos. Publicado em: 4 out. 2013. 
Disponível em: <https://goo.gl/8guWYQ>. Acesso em: 25 set. 2017.

http://www.migrante.org.br/migrante/index.php?option=com_content&view=article&id=110&Itemid=1194
http://www.migrante.org.br/migrante/index.php?option=com_content&view=article&id=110&Itemid=1194
http://www.migrante.org.br/migrante/index.php?option=com_content&view=article&id=110&Itemid=1194
https://goo.gl/8guWYQ
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Com todas essas medidas, o refugiado pode mais facilmente com-
preender o processo ao qual será submetido e inserir-se de maneira mais 
rápida no posterior contexto empregatício.

3.4. síntese dos aspectos posItIVos e negatIVos do 
sIstema brasIleIro de reValIdação de dIplomas 

O sistema brasileiro possui pontos negativos e positivos. Por um lado, bus-
ca-se avançar na proteção dos refugiados, com a utilização da plataforma 
Carolina Bori. Assim, demonstra-se interesse pela garantia do acesso ao 
trabalho e da inclusão desse grupo. Além disso, a descentralização do sis-
tema de revalidação de diplomas permite que cada faculdade adapte o 
seu processo de revalidação às circunstâncias da demanda que venha a 
receber e das particularidades locais e regionais das instituições. 

Por outro lado, essa mesma descentralização apresenta um problema 
profundo de isonomia. Muitos refugiados em situações semelhantes po-
dem ter processos com destinos totalmente distintos. Ademais, as ações 
estatais não são suficientes para suprir as necessidades da revalidação e 
entidades da sociedade civil precisam ajudar nessa seara, como exposto 
anteriormente. Apesar dessa ajuda parecer um ponto positivo – e se en-
quadrar como tal em alguns casos específicos –, ela demonstra um sin-
toma claro da incapacidade de o Estado cumprir com suas obrigações e 
efetivar direitos referentes aos refugiados no âmbito nacional.

4. alemanHa

Os países-membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimen-
to Econômico (OCDE)35 têm larga experiência com a matéria referente à 
integração de refugiados. Nesse sentido, recentemente, a OCDE indicou 
recomendações a serem adotadas pelos Estados, referentes à necessidade 
de facilitar o acesso ao mercado de trabalho e à imprescindibilidade de se 
registrar e avaliar as qualificações estrangeiras, a experiência profissional e 
as habilidades laborais dos refugiados e demais migrantes humanitários.36

35  Denominação original: Organisation for Economic Co-operation and Develop-
ment (OECD).

36  Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Finding their 
Way: Labour Market Integration Refugees in Germany, mar. 2017. Disponível em: <ht-
tps://www.oecd.org/els/mig/Finding-their-Way-Germany.pdf>. Acesso em: 18 set. 2017.

https://www.oecd.org/els/mig/Finding-their-Way-Germany.pdf
https://www.oecd.org/els/mig/Finding-their-Way-Germany.pdf
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Tomando essas recomendações como standards a serem seguidos 
pelos países que almejam a maior inserção dos refugiados, nos âmbitos 
econômico e social, analisa-se neste momento como a República Federal 
da Alemanha, Estado-membro da OCDE que recebeu o maior número de 
solicitações individuais de refúgio no ano de 2016,37 tem concretizado as 
práticas recomendadas pelo bloco. Nas próximas seções serão abordados 
os diversos diplomas legais, as instituições e os procedimentos relativos à 
revalidação de diplomas de ensino superior na Alemanha, bem como os 
métodos alternativos desenvolvidos. 

4.1. procedImentos legaIs e órgãos responsáVeIs 
pela reValIdação de dIplomas e reconHecImento de 
qualIfIcações técnIcas, educacIonaIs e profIssIonaIs 

Inicialmente, na Alemanha, o processo de revalidação de diplomas cabia 
ao Escritório Central de Educação Estrangeira (ZAB, em alemão),38 insti-
tuição pública responsável pelo reconhecimento de qualificações acadê-
micas adquiridas em outros países. 

No ano de 1997, com o intuito de criar um padrão para esse procedi-
mento realizado pelo ZAB, foi lançada uma plataforma online de dados 
com informações sobre certificados de ensino superior chamada de Siste-
ma de Informação para o Reconhecimento de Qualificações Educacionais 
Estrangeiras (Anabin).39

Além dessas informações, a Anabin também disponibiliza dados so-
bre as autoridades responsáveis pelo reconhecimento de certificados em 
determinadas regiões, assim como esclarecimentos sobre instituições edu-
cacionais estrangeiras, seus cursos e diplomas. Portanto, a plataforma faci-
litou o procedimento de revalidação e consolidou um banco de dados com 
informações importantes para esse processo.

Apesar da atuação do ZAB e de seu aperfeiçoamento pela plataforma 
Anabin, com foco na promoção da integração dos refugiados no mercado 
de trabalho alemão, grande parte das cerca de 2,9 milhões de pessoas 

37  United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). Global Trends: For-
ced Displacement in 2016. Genebra: UNHCR, 2017. Disponível em: <http://www.unhcr.
org/5943e8a34.pdf>. Acesso em: 17 set. 2017.

38  Tradução livre de: Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB). Em inglês: 
Center for Foreign Education of Länder Ministries of Education.

39  Tradução livre de: Das Infoportal zu ausländischen Bildungsabschlüssen (Ana-
bin).
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que vivem no país e adquiriram sua qualificação profissional no exterior, 
ainda não consegue encontrar empregos correspondentes às suas quali-
ficações.40

Diante desse cenário, no ano de 2012, o governo alemão deu mais 
um passo na busca pela facilitação do processo de integração profissional 
dos refugiados e elaborou a Lei de Avaliação e Reconhecimento de Quali-
ficações Profissionais Estrangeiras41 (Recognition Act: Act to Improve the 
Assessment and Recognition of Foreign Occupational Qualifications), que 
entrou em vigor em 1.º de abril do mesmo ano e introduziu procedimentos 
padronizados e critérios objetivos de avaliação das qualificações profissio-
nais estrangeiras reguladas pela lei federal, o que aumentou a previsibili-
dade do procedimento.

Relevante ressaltar, ainda, a importância do Portal BQ nesse comple-
xo procedimento de revalidação de diplomas e qualificações técnicas dos 
refugiados. Esse portal foi criado em 2011, com o objetivo de reunir todas 
as informações relevantes sobre qualificações profissionais estrangeiras e 
sistemas de educação e treinamento vocacional na Alemanha. Sua criação 
ocorreu com o objetivo de eliminar empecilhos enfrentados pelos órgãos 
responsáveis no processo de reconhecimento.42

Apresentado esse panorama geral sobre os principais mecanismos 
e plataformas utilizados para facilitar a revalidação de diplomas e o re-
conhecimento de qualificações técnicas, educacionais e profissionais dos 
refugiados, passasse a uma explicação mais detalhada de cada aspecto 
desse sistema.

4.1.1. Escritório Central de Educação Estrangeira (ZAB)43

O procedimento de revalidação de diplomas de refugiados na Alemanha 
cabe, principalmente, ao ZAB. Essa instituição pública atua conforme a 
Convenção de Lisboa, que entrou em vigor na Alemanha em 1.º de outubro 
de 1997 e determina os princípios para o reconhecimento de qualificações 
acadêmicas adquiridas em outros países. 

40  European Centre for the Development of Vocational Training (CEDEFOP). An-
nual Report 2013. Luxemburgo: Publications Office of the European Union, 2014.

41  Tradução livre de: Anerkennungsgesetz des Bundes. 

42  Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). The BQ-
-Portal: The Information Portal for Foreign Professional Qualifications. Disponível em: 
<https://www.oecd.org/governance/observatory-public-sector-innovation/innova-
tions/page/thebq-portaltheinformationportalforforeignprofessionalqualifications.
htm>. Acesso em: 17 set. 2017.

43  Tradução livre de: Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB).

https://www.oecd.org/governance/observatory-public-sector-innovation/innovations/page/thebq-portaltheinformationportalforforeignprofessionalqualifications.htm
https://www.oecd.org/governance/observatory-public-sector-innovation/innovations/page/thebq-portaltheinformationportalforforeignprofessionalqualifications.htm
https://www.oecd.org/governance/observatory-public-sector-innovation/innovations/page/thebq-portaltheinformationportalforforeignprofessionalqualifications.htm
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O referido tratado tem o título de Convenção sobre o Reconhecimen-
to de Qualificações de Ensino Superior na Europa44 e foi proposto pelo 
Conselho Europeu, com apoio da Unesco. O principal objetivo desse diplo-
ma é garantir um reconhecimento mútuo entre os Estados, de qualifica-
ções acadêmicas, dispondo tanto das qualificações relacionadas ao acesso 
ao ensino superior alemão, quanto ao mercado de trabalho que, por sua 
vez, é possibilitado pela revalidação do certificado universitário obtido no 
país de origem. No primeiro caso cabe às instituições de ensino superior o 
reconhecimento do documento que demonstre a conclusão do ensino mé-
dio ou equivalente. Na segunda hipótese, o reconhecimento cabe ao ZAB.

O refugiado com intenção ter seu diploma reconhecido na Alemanha 
deve realizar um requerimento ao ZAB, juntamente com alguns documen-
tos anexos, como o diploma oficial, uma lista com as disciplinas cursadas 
e certificados anteriores que viabilizaram o acesso ao nível superior. Em 
razão de cada país possuir um sistema educacional diferente, os documen-
tos necessários podem variar dependendo da origem do refugiado.45 O 
valor do primeiro requerimento é de 200 EUR para o primeiro certificado 
e de 100 EUR para subsequentes. 

O documento gerado após a análise do requerimento, realizado pelo 
ZAB, é chamado de Declaração de Qualificação de Ensino Superior Com-
parada.46 Esse documento não é um certificado de reconhecimento, mas 
uma declaração comparativa que demonstra a qualificação superior obtida 
em âmbito internacional, a utilidade profissional e acadêmica do diploma, 
constando qual seria a qualificação alemã semelhante. O documento final 
é expedido em duas formas: uma extensa – utilizada quando informações 
mais profundas forem necessárias – e uma resumida – que também poderá 
ser apresentada aos possíveis empregadores. O ZAB aceita documentos 
expedidos em qualquer país, mas é necessário que fique comprovada a 
conclusão do ensino superior.

4.1.2. Sistema de informação para o reconhecimento de 
qualificações educacionais estrangeiras (Anabin)47 

A Anabin é uma plataforma com dados sobre as autoridades responsá-
veis pelo reconhecimento de certificados em determinadas regiões e es-

44  Tradução livre de: Convention on the Recognition of Qualifications Concerning 
Higher Education in the European Region.

45  Kultusminister Konferenz (KMK). Disponível em: <https://goo.gl/XvkB8V>. 
Acesso em: 17 set. 2017.

46  Tradução  livre de: Statement of Comparability for Foreign Higher Education Qua-
lifications. 

47  Tradução livre de: Das Infoportal zu ausländischen Bildungsabschlüssen (Anabin).

https://goo.gl/XvkB8V
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clarecimentos sobre instituições educacionais estrangeiras, seus cursos e 
diplomas. A intenção do governo, ao implementar a base de dados, foi 
disponibilizar, em um único lugar, um conjunto com todas as decisões de 
reconhecimento, para que se garantisse uma uniformização no processo 
de reconhecimento, de modo a desafogar o ZAB. Não obstante, não foi 
possível desvincular tal instituição por completo, tendo em vista que nem 
todas as informações necessárias constavam nessa base de dados.48

Ao utilizar a plataforma, o refugiado pode saber se a instituição de 
seu país de origem, na qual adquiriu seu certificado, é reconhecida pelo 
governo alemão e qual seu status, que pode ser classificado em: H+, H- 
ou H+/-. A primeira classificação, H+, descreve as instituições que são re-
conhecidas no país de origem como universidades autorizadas e, dessa 
forma, são equiparadas às universidades alemãs. Assim, a formação con-
quistada em instituições no nível H+ podem ser submetidas a uma análise 
de equivalência dentro de uma universidade alemã, não representando, 
necessariamente, a equivalência de fato. 

A classificação em H-, por sua vez, representa um grupo não homo-
gêneo de universidades, que inclui: (a) as instituições não consideradas, no 
país de origem, autorizadas a atuar permanentemente como instituições 
de ensino superior; e (b) estabelecimentos educacionais que não são iden-
tificados como universidades, mas outras instituições acadêmicas, como 
escolas técnicas, por exemplo. 

Por último, há a classificação em H+/-, que representa outro grupo de 
instituições: (a) as faculdades não reconhecidas pelo país de origem; (b) 
casos em que o país de origem não reconhece os estabelecimentos acadê-
micos em si, mas reconhece os cursos.

Com essas informações, os organismos competentes para revalidar 
qualificações profissionais e acadêmicas conseguem compreender melhor 
os aspectos das instituições de origem dos refugiados. Além disso, os pró-
prios diplomados têm acesso aos critérios da análise comparativa, o que 
torna o processo de revalidação mais transparente.

4.1.3. Federal Recognition Act

O Recognition Act, instrumento legal elaborado pelo Ministério Federal 
de Educação e Pesquisa49 (BMBF, em sigla alemã), em conjunto com os  

48  SCHUSTER, Anke; DESIDERIO, Maria Vicenza; URSO, Giuliana. Recognition of 
Qualification and Competences of Migrants. Bruxelas: International Organization for 
Migration (IOM), 2013.

49  Tradução livre de: Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF).
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Ministérios Regionais de Educação e Cultura50 (KMK, em sigla alemã), tem 
origem na Estrutura de Qualificações Europeias51 (EQF, também em sigla 
alemã) e segue objetivos regionais. A Alemanha se submeteu ao processo 
europeu para melhorar a compreensão e a compatibilidade das qualifica-
ções obtidas em diferentes países e, assim, promover a mobilidade dos 
cidadãos. O debate sobre a Estrutura de Qualificações Alemães (DQR, em 
sigla alemã),52 instrumento que visa simplificar o alinhamento das qualifi-
cações no sistema educacional alemão com as diretrizes europeias, coinci-
diu com os preparativos para a lei com o intuito de aprimorar a avaliação 
e o reconhecimento das qualificações educacionais e de formação profis-
sional adquiridas no exterior. 

Para obter o reconhecimento desejado, o refugiado deve levar, à au-
toridade competente, provas e evidências que demonstrem sua ocupação. 
Dependendo da atividade exercida, tanto a referida autoridade como os 
requisitos a serem preenchidos serão diferentes. Essas informações são de 
fácil acesso, uma vez que estão disponíveis no próprio site do Recognition 
Act.53 Deve-se atestar, ademais, o tratamento diferenciado para as profis-
sões reguladas e as não reguladas.54 A fim de obter o reconhecimento do 
exercício de profissões reguladas, é necessário também que o refugiado 
atenda às normas estaduais específicas de tais profissões, como no caso 
de médicos e advogados.

Os procedimentos trazidos pelo Recognition Act abrangem apenas 
ocupações que sejam reguladas pelas leis estaduais. Portanto, tal lei é apli-
cada nos casos em que os refugiados possuem o interesse de continuar 
trabalhando na mesma profissão que exerciam em seu país de origem e 
que são submetidas, na Alemanha, a uma regulação estadual específica. 
Ademais, essa regulação determinou que cada estado alemão terá uma 
Lei de Avaliação das Qualificações Profissionais55 (BQFG, em sigla alemã) 
diferente, que tratará dos aspectos relativos à cada ocupação regulada.

A autoridade competente expedirá um documento oficial com o re-
sultado da análise feita, podendo atestar a equivalência com alguma quali-

50  Tradução livre de: Kultusministerkonferenz (KMK).

51   Tradução livre de: European Qualification Framework (EQF).

52  Tradução livre de: Deutscher Qualifikationsrahmen (DQR).

53  Recognition in Germany. Academic Recognition. Disponível em: <https://www.
anerkennung-in-deutschland.de/tools/berater/en/berater/result>. Acesso em: 17 set. 
2017. 

54  As profissões reguladas são aquelas que, para serem exercidas, demandam o 
preenchimento de requisitos legais específicos por todos os indivíduos que quiserem 
exercê-las – tanto cidadãos alemães, como refugiados. Como profissões reguladas, 
por exemplo, podem ser destacados os cargos de engenheiros, professores, médicos 
e advogados. 

55  Tradução livre de: Berufsqualificationsfeststellungsgesetz (BQFG).

https://www.anerkennung-in-deutschland.de/tools/berater/en/berater/result
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/tools/berater/en/berater/result
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ficação profissional exigida na Alemanha, caso não haja diferença material 
entre a forma de treinamento para tal profissão no país de origem e na 
Alemanha. Entretanto, se não houver equivalência e se tratar de uma ati-
vidade regulada, a própria autoridade estabelecerá medidas específicas 
para que seja possível a compensação das diferenças identificadas. Se for 
a hipótese de uma profissão não regulada e não houver equivalência, o 
documento oficial demonstrará a qualificação do refugiado e as diferenças 
encontradas. Dessa forma, os empregadores terão conhecimento da ver-
dadeira qualificação do refugiado.56

Contudo, há alguns procedimentos que não são cobertos pelo Re-
cognition Act. São os casos de: a) profissões reguladas por normas fede-
rais; b) o reconhecimento de qualificações de ensino superior que não são 
relacionadas a profissões reguladas por normas estaduais (como econo-
mistas e matemáticos); c) reconhecimentos acadêmicos de ingresso em 
instituições de ensino superior; e d) certificado de conclusão do ensino 
médio (school leaving certificates). Portanto, nesses casos, refugiados que 
tenham obtido diploma de ensino superior deverão, a fim de obtenção da 
garantia documental acerca de sua qualificação, proceder com o requeri-
mento mencionado supra ao ZAB.

Cabe, ademais, aos institutos alemães de ensino superior, admitir a en-
trada dos refugiados após um procedimento de reconhecimento das qua-
lificações das escolas estrangeiras. Normalmente, esse reconhecimento é 
de competência do Escritório Internacional de Estudantes (International 
Students Registry),57 órgão interno dessas instituições. Essa análise pode 
resultar na admissibilidade ou não do refugiado, sendo possível, ainda, que 
a instituição determine a realização de um curso preparatório ou um teste 
de avaliação para o ingresso ao estabelecimento de ensino superior, se 
não houver a admissibilidade de forma imediata. Também será de compe-
tência das instituições de ensino – e não do ZAB ou das autoridades pre-
vistas pelo Recognition Act – a análise acerca da transferência de créditos  
obtidos nas faculdades de origem e no reconhecimento do desempenho 
de exames realizados em universidades estrangeiras.

4.1.4. Portal BQ 

Redirecionando a análise ao mercado de trabalho e ao reconhecimento de 
diplomas obtidos no exterior, relevante mencionar, novamente, a atuação 
do Portal BQ, plataforma online criada pelo Ministério Federal da Econo-

56  Recognition in Germany. Disponível em: <https://www.anerkennung-in-deuts-
chland.de/html/en/recognition_procedure.php>. Acesso em: 17 set. 2017.

57  Tradução livre para a língua inglesa de: Akademisches Auslandsamt (AAA).

https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/en/recognition_procedure.php
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/en/recognition_procedure.php
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mia e Tecnologia Alemã58 (BMWi, em sigla alemã). Para se certificar de 
que todos os profissionais qualificados, residentes na Alemanha, tenham 
a oportunidade de trabalhar em um emprego para o qual são qualificados 
é necessário comparar suas qualificações com as profissões de referência 
alemãs. É aqui que ocorre a atuação do Portal BQ, que consolida as infor-
mações e os conhecimentos relevantes sobre qualificações profissionais 
estrangeiras, sistemas de treinamento vocacional e avaliações de equiva-
lência em uma plataforma.

Entre as principais inovações fornecidas pelo Portal BQ podem ser 
citadas: (i) o fornecimento de informações abrangentes sobre qualifica-
ções profissionais estrangeiras e sistemas de treinamento vocacional; (ii) 
a facilitação da expansão contínua de conhecimentos e know-how; (iii) a 
contribuição para um processo de avaliação mais uniforme e transparente; 
e (iv) a otimização do intercâmbio de informações. Até o momento, o Por-
tal BQ publicou 83 perfis de países com mais de 2.880 perfis profissionais, 
possuindo 392 usuários cadastrados.59

O processo de equiparação de certificados de formação profissional 
obtidos no exterior é regulado pela Lei de Avaliação das Qualificações Pro-
fissionais (BQFG). De acordo com esse instrumento legal, uma qualificação 
estrangeira é associada à titulação correspondente na Alemanha. O pro-
cesso consiste na observância de conjuntos de critérios fixos e objetivos, 
como conteúdo, duração do treinamento ou locais de estudo, o que possi-
bilita averiguar se há paridade entre as formações profissionais.60

Uma avaliação individual, no entanto, pode ser realizada, caso uma 
comparação formal não seja suficiente para conceder a equivalência to-
tal. Nesse caso, serão consideradas qualificações relevantes adicionais, tais 
como experiência profissional e/ou treinamento contínuo realizados pelo 
indivíduo, em seu país de origem, e que possam atestar seu grau de conhe-
cimento e domínio da profissão. 

Por meio de notificação oficial são observadas: qual qualificação o 
requerente sustenta, em que medida se compara à qualificação de refe-
rência alemã e, no caso da equivalência parcial, quais diferenças existem 
entre ambas. Após análise dos dados, a autoridade oficial pode conceder 
os seguintes níveis de equivalência: total, parcial ou nenhum grau de equi-
valência.

58  Tradução livre de: Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi).

59  Portal BQ. Country & Professional Profiles. Disponível em: <https://www.bq-
-portal.de/en/seiten/country-professional-profiles>. Acesso em: 17 set. 2017.

60  Portal BQ. Background and Objectives. Disponível em: <https://www.bq-portal.
de/en/seiten/background-and-objectives>. Acesso em: 17 set. 2017.

https://www.bq-portal.de/en/seiten/country-professional-profiles
https://www.bq-portal.de/en/seiten/country-professional-profiles
https://www.bq-portal.de/en/seiten/background-and-objectives-0
https://www.bq-portal.de/en/seiten/background-and-objectives-0
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As empresas podem usar essa notificação oficial para avaliar de forma 
abrangente as habilidades e qualificações de seus candidatos estrangeiros. 
Isso permite aos empregadores alocarem candidatos e funcionários nas 
áreas de negócios que correspondem às suas qualificações, fazendo o me-
lhor uso do potencial disponível.

Ainda que uma qualificação seja considerada apenas parcialmente 
equivalente, isso ainda será benéfico para uma integração bem-sucedida 
no mercado de trabalho alemão. Uma notificação de equivalência parcial 
descreve as qualificações existentes, bem como as diferenças em compa-
ração com uma qualificação alemã, de modo que a empresa possa decidir 
de forma sólida qual o trabalho para o qual o empregado é mais adequa-
do, ao mesmo tempo em que identifica as necessidades de treinamento 
adicional.

A relevância da plataforma é reconhecida quando se constatam os 
seguintes dados: entre abril de 2012 e dezembro de 2014, em torno de 
44 mil pessoas iniciaram o processo de equivalência de qualificações. Os 
pedidos foram apresentados, principalmente, por migrantes da União Eu-
ropeia, de países europeus não pertencentes ao bloco e da Ásia. A maioria 
dos requerentes completou a formação profissional na Polônia, Romênia 
e Bósnia e Herzegovina. Além disso, as principais qualificações eram refe-
rentes aos setores de saúde médica, mecatrônica, energia e eletrônica. A 
equivalência total foi o resultado mais comum das avaliações e apenas 4% 
dos candidatos tiveram seus pedidos totalmente rejeitados.61

Em 2015, mais de 17 mil pedidos de reconhecimento de qualificações 
profissionais estrangeiras foram processados   na Alemanha. Na maioria dos 
casos, a equivalência total ou parcial pôde ser estabelecida, tendo 74% 
dos candidatos recebido equivalência total e apenas 2,6% receberam uma 
decisão negativa.62 Necessário ter em mente, ainda, que a equivalência 
parcial é amplamente definida e, portanto, varia de pequenas limitações 
a grandes diferenças entre a qualificação alemã e estrangeira. No entanto, 
muitas dessas diferenças significativas podem ser compensadas por meio 
de treinamento adicional formalizado: as chamadas medidas de compen-
sação. 

61  Portal BQ. Equivalence Assessment Process. Disponível em: <https://www.bq-
-portal.de/en/seiten/equivalence-assessment-process>. Acesso em: 17 set. 2017. 

62  Portal BQ. Recognition Statistics 2015. Disponível em: <https://www.bq-portal.
de/en/seiten/recognition-statistics-2015>. Acesso em: 17 set. 2017. 

https://www.bq-portal.de/en/seiten/equivalence-assessment-process
https://www.bq-portal.de/en/seiten/equivalence-assessment-process
https://www.bq-portal.de/en/seiten/recognition-statistics-2015
https://www.bq-portal.de/en/seiten/recognition-statistics-2015
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4.2. métodos alternatIVos de reconHecImento de dIploma

Normalmente, os procedimentos mencionados exigem documentação 
completa para que sejam iniciados, como certificados e diplomas oficiais 
ou cópias autenticadas pelas instituições de origem. Importante considerar, 
contudo, que os refugiados se encontram em condição singular. Enquan-
to alguns conseguem escapar com todos os documentos educacionais e 
profissionais, a maioria abandona repentinamente seus países e deixa para 
trás pertences importantes, incluindo documentos.63 Além disso, em locais 
em guerra, instituições que concedem os diplomas ou licenças podem estar 
destruídas, fechadas ou funcionando de forma precária,64 o que dificulta o 
acesso aos documentos oficiais. Ademais, alguns refugiados têm receio de 
solicitar os documentos necessários para sua instituição de origem, temen-
do sofrer algum tipo de represália. Fica evidente, assim, a necessidade de 
métodos alternativos para o reconhecimento de diplomas.

Duas entidades são responsáveis por implementar a mencionada 
Convenção de Lisboa de 1997, conhecidas como Enic-Naric Networks.65 
Esses órgãos também são responsáveis por desenvolver o Manual da Área 
Europeia de Revalidação,66 que detalha as melhores práticas para acessar 
documentação estrangeira e reconhecer as qualificações.67 O capítulo 12 
do Manual trata, especificamente, sobre refugiados e aqueles que não pos-
suem documentação verificável. É possível observar, nesse capítulo, que 
os candidatos que não possuem os documentos (ou possuem somente 
cópias parciais) devem, com a ajuda de oficiais, reconstruir seu passado  
educacional e também o passado profissional. Para tanto, desenvolveu-se 
o Documento de Referência,68 instrumento que deve conter toda a traje-

63  LOO, Bryce. Recognizing Refugee Qualifications: Practical Tips for Credential 
Assessment. World Education Services (WES). Disponível em: <https://knowledge.
wes.org/wes-research-report-recognizing-refugee-credentials.html>.  Acesso em: 17 
set. 2017.

64  Ibid.

65  European Network of Information Centers in the European Region (Enic)/Na-
tional Academic Recognition Information Centers in the European Union (Naric). 
Welcome to the Enic-Naric Website, 2014-2016. Disponível em: <http://www.enic-na-
ric.net>. Acesso em: 17 set. 2017.

66  Tradução livre de: European Area of Recognition (EAR) Manual.

67  European Network of Information Centers in the European Region (Enic)/Na-
tional Academic Recognition Information Centers in the European Union (Naric). The 
European Recognition Manual for Higher Education Institutions. EAR Consortium. 
2. ed., 2016. Disponível em: <http://www.enic-naric.net/fileusers/5335_EAR-HEI-Re-
cognition-of-qualification-holders-without-documentation.pdf>. Acesso em: 17 set. 
2017.

68  Tradução livre de: Background Paper. Cf. European Network of Information 
Centers in the European Region (Enic)/National Academic Recognition Information 
Centers in the European Union (Naric). The  European Recognition Manual for Hi-

https://knowledge.wes.org/wes-research-report-recognizing-refugee-credentials.html
https://knowledge.wes.org/wes-research-report-recognizing-refugee-credentials.html
http://www.enic-naric.net
http://www.enic-naric.net
http://www.enic-naric.net/fileusers/5335_EAR-HEI-Recognition-of-qualification-holders-without-documentation.pdf
http://www.enic-naric.net/fileusers/5335_EAR-HEI-Recognition-of-qualification-holders-without-documentation.pdf
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tória acadêmica, a formação profissional (incluindo qualificações profis-
sionais, experiência de trabalho e outras competências), documentos e 
provas de apoio (quando disponíveis), e também deve destacar qualquer 
informação sobre o sistema educacional, a instituição de ensino, programa 
acadêmico, garantia de qualidade ou outras informações relevantes.69 

Não obstante cada estado possuir sua própria Lei de Avaliação das 
Qualificações Profissionais (BQFG, em sigla alemã), há uma disposição em 
comum em todas elas. Essa semelhança é no sentido de que pessoas que 
obtiveram qualificação formal, mas são incapazes de produzir certificados 
ou submeter a documentação necessária, têm a oportunidade de procurar 
a avaliação da qualificação profissional e vocacional por meio de análise 
de habilidades.70 A análise de habilidades permite que todas as partes en-
volvidas – candidatos, autoridades competentes pelo reconhecimento e 
empregadores – identifiquem, de formas ótima e hábil, as competências 
presentes e ausentes. 

Ao longo dos últimos anos, a Alemanha introduziu alguns projetos-pi-
loto direcionados aos requerentes de asilo e refugiados, para acessar suas 
habilidades sem depender de documentação formal de qualificação de ex-
periências de trabalhos. Essas medidas, normalmente, combinam habilida-
des iniciais com outras de integração, como o ensino da língua e técnicas 
profissionalizantes. Nas próximas seções, a abordagem sobre dois projetos 
em curso: Prototyping transfer e Valikom. 

4.2.1. Prototyping transfer

Em 2011, antes mesmo da crise dos refugiados, o Ministério Federal de 
Educação e Pesquisa lançaram o projeto Prototyping, para acessar qualifi-
cação informal de pessoas sem documentação formal, como, geralmente, 
é o caso dos requerentes de asilo e refugiados. O programa foi adaptado 
em 2015 e se transformou na Validação Profissional, por meio de análise da 

gher Education Institutions. EAR Consortium. 2. ed., 2016. Disponível em: <http://
www.enic-naric.net/fileusers/5335_EAR-HEI-Recognition-of-qualification-holders-
-without-documentation.pdf>. Acesso em: 17 set. 2017.

69  LOO, Bryce. Recognizing Refugee Qualifications: Practical Tips for Credential 
Assessment. World Education Services (WES). Disponível em: <https://knowledge.
wes.org/wes-research-report-recognizing-refugee-credentials.html>.  Acesso em: 17 
set. 2017.

70  European Committee/Migration and Home Affaris (ERF). Refugee Fund. 2017. 
Disponível em: <https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/fundings/migration-
-asylum-borders/refugee-fund_en>. Acesso em: 30 set. 2017.

http://www.enic-naric.net/fileusers/5335_EAR-HEI-Recognition-of-qualification-holders-without-documentation.pdf
http://www.enic-naric.net/fileusers/5335_EAR-HEI-Recognition-of-qualification-holders-without-documentation.pdf
http://www.enic-naric.net/fileusers/5335_EAR-HEI-Recognition-of-qualification-holders-without-documentation.pdf
https://knowledge.wes.org/wes-research-report-recognizing-refugee-credentials.html
https://knowledge.wes.org/wes-research-report-recognizing-refugee-credentials.html
https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/refugee-fund_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/refugee-fund_en
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qualificação,71 passando a ser coordenado pelo Instituto Federal Alemão 
para Educação Vocacional e Treino72 (BIBB, em sigla alemã). 

O objetivo do projeto é permitir que migrantes – incluindo requeren-
tes de asilo e refugiados – que não possuem nenhuma prova escrita dos 
seus certificados ou habilidades possam provar sua qualificação por meios 
alternativos. Financiado com 2.200.000 EUR, a iniciativa foi programada 
para funcionar até o fim de 2017. O aspecto inovativo do projeto diz res-
peito à análise de qualificação, que ocorre por meio de um teste prático 
de habilidades diante de um painel de especialistas, das próprias câmaras 
ou de outros lugares. Se o painel decidir que as habilidades do candidato 
são equivalentes àquelas esperadas de um profissional da área, ele recebe 
um certificado de equivalência, que o permite trabalhar em seu segmento. 
Atualmente, esse projeto só está disponível para profissões não regula-
mentadas e algumas regulamentadas da área da saúde.73 

4.2.2. Valikom 

De forma corrente ao Prototyping transfer, o BMBF lançou o Valikom. Ini-
ciado em 2015, tem como objeto desenvolver e testar um processo pa-
drão para acessar e reconhecer habilidades vocacionais obtidas de forma 
informal.74 Quatro câmaras de habilidades manuais e quatro câmaras de 
comércio e indústria desenvolvem um processo conjunto para alcançar 
esse objetivo. Se o processo de validação mostrar que o participante pos-
sui todas as habilidades centrais necessárias para exercer a ocupação, ele 
receberá um certificado que documenta a equivalência em questão. Os 
resultados desse processo serão documentados e passados em detalhes a 
uma diretriz de ação, com a descrição do processo, métodos, certificado 
de validação e recomendações para implementação.75

71  Tradução livre de: Prototyping transfer. Em alemão: Berufsanerkennung mit 
Qualifikationsanalysen.

72  Tradução livre de: Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB).

73  RIETIG, Victoria. Moving Beyond Crisis: Germany’s New Approaches to Inte-
grating Refugees into the Labor Market. Washington, DC: Migration Policy Institute, 
2016.

74  Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Finding their 
Way: Labour Market Integration Refugees in Germany, mar. 2017. Disponível em: <ht-
tps://www.oecd.org/els/mig/Finding-their-Way-Germany.pdf>. Acesso em: 18 set. 2017.

75  Valikom. Assess and Certify Vocational Skills. Disponível em: <https://www.vali-
dierungsverfahren.de/en/home/>. Acesso em: 17 set. 2017.

https://www.oecd.org/els/mig/Finding-their-Way-Germany.pdf
https://www.oecd.org/els/mig/Finding-their-Way-Germany.pdf
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4.3. síntese dos aspectos posItIVos e negatIVos do 
sIstema alemão de reValIdação de dIplomas

Em primeira instância, é preciso observar a progressão no sistema de reva-
lidação de diplomas e de reconhecimento de qualificações técnicas e pro-
fissionais na Alemanha. Com o aumento da chegada de refugiados no país, 
os governos federal e estadual têm procurado implementar e aprimorar 
técnicas e procedimentos que visem ao atendimento das peculiaridades 
dos refugiados que, em grande parte dos casos, não conseguem aden-
trar o solo alemão com todos os documentos necessários para comprar as 
qualificações obtidas em seus países de origem.

A partir dessa perspectiva, as peculiaridades e a grande flexibilidade 
de cada estado adotar suas próprias leis de revalidação de diplomas e 
reconhecimento de qualificações podem ser percebidas como uma pro-
posta benéfica. Isso se deve ao fato de que, além de permitir que cada 
estado promova sua legislação de acordo com as peculiaridades regionais 
e locais, cria-se um ambiente heterodoxo, no qual há múltiplas alternativas 
ao reconhecimento. Nesse sentido, há a possibilidade de um refugiado que 
não conseguiu reaver a qualificação de seu diploma, tendo em vista a im-
possibilidade de possuir determinado documento em determinado estado, 
conseguir promover a revalidação em outro estado que adote critérios dis-
tintos para realizar tal procedimento.

De modo antitético, dependendo do prisma a partir do qual a questão 
é analisada, a falta de mecanismos centralizados para a revalidação de 
diplomas pode gerar falta de isonomia e insegurança jurídica. Ademais, a 
multiplicidade de critérios utilizados em cada estado pode impedir que, 
posteriormente, o refugiado trabalhe em outras regiões do país, o que li-
mitaria suas opções de moradia a regiões específicas, nas quais seriam 
reconhecidos seu diploma e/ou suas qualificações. Isso porque, em alguns 
casos, os requisitos para o exercício de determinadas profissões são dife-
rentes entre cada estado.

Por fim, percebe-se que a Alemanha tem envidado esforços no senti-
do de possibilitar a revalidação de diplomas dos refugiados e sua inserção 
no seio social. Nesse sentido, deve-se observar a atuação dos mecanismos 
Prototyping transfer e Valikom, que permitem maior democratização da 
política de revalidação de diplomas e possibilita que mesmo aqueles que 
perderam a maior parte de seus documentos na trajetória para a Alemanha 
possam provar suas habilidades técnicas e profissionais por meios múlti-
plos e alternativos, com geração de resultado.
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5. consIderações fInaIs 

Por todo o exposto, é possível vislumbrar vantagens e entraves em ambos 
os modelos apontados. Entretanto, considerando a trajetória alemã, torna-
-se interessante assimilar alguns de seus acertos, com o fim de serem feitas 
sugestões para possível replicação em território brasileiro.

Cumpre ressaltar, inicialmente, o relevante avanço nacional no aspec-
to da revalidação de diplomas de refugiados. A plataforma Carolina Bori 
e a possibilidade de dar início ao procedimento de revalidação, mesmo na 
ausência dos documentos previamente exigidos, são marcas desses felizes 
passos. 

Em que pese o explicitado, não pode ser deixada em segundo plano 
a situação precária e marginalizada dos refugiados no país. Dificuldades 
no acesso ao trabalho e à educação ainda são patentes e geram obstácu-
los para a plena integração desses indivíduos no contexto local. Portanto, 
demonstra-se arrazoado realizar um comparativo entre os dos países, bem 
como analisar a progressão do sistema alemão de revalidação de diplomas 
de refugiados, tendo em vista o longo desenvolvimento de seus procedi-
mentos e mecanismos. 

No que tange, exclusivamente, ao processo de revalidação de diplo-
mas, pode-se dizer que, no sistema alemão, o ZAB tem papel crucial, tendo 
em vista que é o órgão estatal responsável pela emissão da Declaração de 
Qualificação de Ensino Superior Comparada. No Brasil, por outro lado, a re-
validação de diplomas cabe diretamente às instituições de ensino superior, 
que adotam seus próprios regulamentos e definem os requisitos necessá-
rios para a instauração do procedimento. Observa-se, então, uma diferença 
quanto ao meio de lidar com esse processo: enquanto a Alemanha escolhe 
um método centralizado, sob a observação de um órgão governamental, o 
Brasil utiliza um método descentralizado, no qual as próprias instituições 
de educação realizam a revalidação e editam suas próprias regras. 

Ainda nessa linha, aspectos positivos da centralização e da descen-
tralização podem ser percebidos. Por um lado, um modelo centralizado 
de revalidação permite maior previsibilidade do processo e gera graus sa-
tisfatórios de isonomia e segurança jurídica. Entretanto, pode-se perceber 
também um efeito positivo da descentralização, quando se considera que 
particularismos locais ou institucionais possam se dar com o intuito de 
adequar os modelos tradicionais às necessidades dos refugiados. Portanto,  
subsistiria um trade-off entre ambos os sistemas, no que se refere às pos-
sibilidades de acesso e igualdade de tratamento.

Por outro lado, a Alemanha tem adotado medidas alternativas, levan-
do em consideração as diversas dificuldades vivenciadas pelos refugiados  
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para acessarem o mercado de trabalho. Nesse sentido, o papel do Recog-
nition Act deve ser ressaltado, uma vez que vai além da consideração da 
qualificação educacional dos refugiados, na medida em que regula e possi-
bilita a equiparação de suas qualificações profissionais, sem analisar apenas 
as questões acadêmicas. A base de dados Anabin, por sua vez, representa 
um mecanismo capaz de garantir aos refugiados maior transparência acer-
ca dos procedimentos de revalidação, dado que disponibiliza informações 
sobre diversas instituições de ensino ao redor do globo e a correlação de 
tais instituições com estabelecimentos de ensino da Alemanha. 

Tendo em vista os mecanismos alemães apresentados, e sem des-
considerar os avanços no sistema de revalidação de diplomas brasileiro, 
inclusive com a criação da plataforma Carolina Bori, este é o momento 
para desenvolver novos instrumentos para que seja garantido aos refugia-
dos o suporte necessário. Assim, recomenda-se a criação de regulamentos, 
como o Recognition Act, que possibilitem a consideração da qualificação 
profissional obtida no país de origem. Assim, o principal objetivo dos sis-
temas de revalidação estudados será atingido, qual seja, a efetiva inserção 
dos refugiados no mercado de trabalho.

Cabe ressaltar ainda que, em solo alemão, foi possível observar um 
grande desenvolvimento de medidas políticas com o objetivo de facilitar, 
integrar e otimizar o sistema de reconhecimento e revalidação de diplo-
mas e qualificações técnicas e profissionais. No entanto, particularmente 
em relação à avaliação de habilidades, observou-se que os mecanismos 
de verificação não são padronizados, o que torna a sinalização de equi-
valência das qualificações limitada para os empregadores. Nesse sentido, 
acredita-se que o Brasil também poderá se espelhar nos entraves ao reco-
nhecimento de qualificações na Alemanha e possa adotar medidas unifor-
mes e transparentes no momento de avaliar as habilidades técnicas dos 
refugiados. 

Ademais, dado o elevado número de requerentes de asilo e refugiados 
com habilidades informais ou documentação limitada dos seus anteceden-
tes profissionais, o Brasil poderia adotar algumas das recomendações da 
OCDE.76 Entre as recomendações, destaca-se a formulação de soluções 
pragmáticas e de fácil implementação, que busquem complementar proce-
dimentos de avaliação mais sofisticados. Uma concretização dessa orien-
tação seria a elaboração de um modelo de currículo padronizado para os 
requerentes de asilo e os refugiados, para a indicação de suas habilidades 

76  Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Finding 
their Way: Labour Market Integration Refugees in Germany, mar. 2017. Disponível 
em: <https://www.oecd.org/els/mig/Finding-their-Way-Germany.pdf>. Acesso em: 
18 set. 2017.

https://www.oecd.org/els/mig/Finding-their-Way-Germany.pdf
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e competências.77 Com essas medidas, talvez seja construído um sistema 
de revalidação de diplomas mais amigável e efetivo, o que poderá trazer 
vantagens tanto para os refugiados, quanto para o país. 

Portanto, uma avaliação minuciosa desses instrumentos – em termos 
de impacto sobre a integração do mercado de trabalho – será necessária 
para decidir quais devem ser atualizados e implementados em todo o país. 
Será importante, nesse processo, envolver os empregadores e garantir, se 
necessário, que as avaliações de competências sejam complementadas 
por medidas de otimização.78

De todo o exposto, resta a simples percepção de que há muito a ser 
assimilado pelo Brasil, no que tange à revalidação de diplomas de refugia-
dos. Porém, esse processo não pode ocorrer de maneira impensada, mas 
considerando os prós e contras de cada um dos modelos apresentados 
para que se possa chegar ao mais adequado dos sistemas possíveis. Em 
um Estado democrático de direito – no contexto contemporâneo –, não 
há espaço para mais discriminações em decorrência da nacionalidade dos 
indivíduos.
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