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ANÁLISE DOS ESTILOS DE LIDERANÇA EM UMA UNIDADE DE SAÚDE PRIVADA

Rayane Laurentino Oliveira*
Thiago Costa Holanda**

RESUMO
Os vários estilos de liderança existentes nas organizações recebem classificações, por parte de alguns estudio-

sos do assunto, com base no perfil de cada líder, dos quais os mais comuns são: autocrático, democrático, liberal e 
carismático. O primeiro procura centralizar todas as decisões no seu poder. O segundo lidera abertas as diversas 
opiniões a sua volta. O terceiro deixa que as decisões fiquem em poder de outros. E, o quarto é um motivador de 
grupo que age fortemente com o emocional. Nada é mais coerente do que classificar um estilo de liderança por 
meio da visão dos liderados. Em uma unidade de saúde privada de Fortaleza, os componentes do setor adminis-
trativo expõem suas opiniões em detrimento a liderança da qual estão subordinados.

Palavras-chave: Estilo de liderança. Unidade hospitalar. Decisões.

ABSTRACT
The various styles of leadership existing in organizations are rated by some scholars on the basis of the profile 

of each leader, of which the most common are autocratic, democratic, liberal and charismatic. The first seeks to 
centralize all decisions in its power. The second leads open the various opinions around him. The third allows de-
cisions to be held by others. And, the fourth is a group motivator who acts strongly with the emotional. Nothing is 
more coherent than classifying a leadership style through the vision of the led. In a private health unit in Fortaleza, 
the components of the administrative sector expose their views to the detriment of the leadership of which they 
are subordinated.

Keywords: Leadership style. Hospital unit. Decisions.

___________________
*Graduando em Administração de Empresas na Faculdade Cearense e autor do artigo. E-mail: rayannelaurenti-
no22@gmail.com
**Graduado em Economia pela UFC, professor da Faculdade Cearense e coautor, atuando como orientador do 
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1 INTRODUÇÃO

O crescimento do ramo de planos de saúde no 
Ceará tem crescido significativamente. Segundo a Agên-
cia Nacional de Saúde (ANS, 2017), cresceu o número 
de beneficiários de planos de saúde em Fortaleza. Em 
janeiro de 2017, eram 1.245.702 e passou para 1.257.355 
usuários em fevereiro.

O crescimento da procura por planos de saúde está 
fundamentado na necessidade que as pessoas possuem 
de ter um bom tratamento e cuidado em momentos 
de debilidades de sua saúde, por parte de uma equipe 
hospitalar especializada e capacitada para atender suas 
demandas.

Toda unidade hospitalar que busque atender as ex-
pectativas dos seus clientes zela pelo bom andamento 
de seus processos, o qual dependerá dos profissionais 
envolvidos na busca desse objetivo e, principalmente, 
da gestão oriunda da liderança de cada hospital.

As equipes componentes desse ramo de trabalho, 
como de qualquer outro, recebem influência direta da 
liderança imediata, definindo a forma que será exer-
cida sua função. Cada estilo de liderança direciona o 
trabalho da unidade hospitalar por um caminho distin-
to. Porém, é possível utilizar esses caminhos em con-
sonância, influenciando de forma positiva o exercício 
da função de cada equipe hospitalar e fazendo com que 
essas se adequem ao modelo determinado pela missão 
da empresa.

Os estilos de liderança são as armas de um líder na 
busca de fazer com que seus subordinados agreguem, 
ao exercício de seus trabalhos, o modo que ele acredita 
ser mais eficiente para satisfazer as expectativas da or-
ganização. Quando se trata de um ambiente hospitalar, 
a influência do líder sobre seu subordinado, mediante 
seu estilo de liderança, será determinante para a satis-
fação dos clientes que, em momentos críticos de saúde, 
esperam a máxima qualidade dos serviços prestados.

Para cada liderança, há um estilo de liderar que, 
nos dias atuais podem ser vistos como meios diferentes 
de buscar qualificação do serviço hospitalar e, para cada 
estilo, existe uma forma de influência no exercício do 
trabalho.

Este trabalho tem por objetivo levantar o question-
amento sobre as influências dos estilos de liderança em 

uma unidade hospitalar, trazendo como agravante a im-
portância do serviço prestado às pessoas em momentos 
críticos de saúde. 

O tema abordado neste estudo é bastante presente 
não somente na área de serviços hospitalares, mas em 
todas as empresas que prestam os mais diversos serviços 
e se deparam constantemente com uma clientela que a 
cada dia se torna mais exigente e busca o máximo de 
qualidade.

A forma com que um serviço é oferecido pode ser 
influenciada pelo estilo de liderança daqueles que pos-
suem o papel de orientar a execução do serviço e a ma-
neira que esse deverá ser prestado.

Diante o exposto, este estudo pretende responder 
a seguinte questão: de que forma os estilos de liderança 
influenciam no exercício do trabalho de uma unidade 
de saúde privada na cidade de Fortaleza - CE?

Este estudo tem como objetivo geral analisar como 
os estilos de liderança influenciam no exercício de tra-
balho de uma unidade de saúde privada na cidade de 
Fortaleza- CE.

Para atingir o objetivo geral, os objetivos específi-
cos são: a) traçar o perfil dos funcionários; b) identificar 
os estilos de liderança na empresa; e c) avaliar a per-
cepção dos funcionários relativos ao estilo de liderança 
exercido por seus superiores.

2 LIDERANÇA

Neste capítulo, serão apresentados os principais 
conceitos associados à importância das lideranças, bem 
como os estilos de liderança.

2.1 Conceitos de liderança

Quando se trata de liderança, um entendimento 
único sobre o assunto é difícil de definir, assim como 
trata Sobral (2008), visto que diversos autores tratam do 
tema de forma distinta, deixando ampla a possibilidade 
de dar vários conceitos à liderança. 

Para Kouzes e Posner (1991), a liderança é uma 
arte de domínio, na qual o líder se autodesenvolve, esta-
do esse que oriunda da arte de liderar junto ao domínio 
próprio, ou seja, antes de liderar outros, o próprio in-
divíduo deve se liderar.
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Segundo Bass (1990), líderes são caracterizados 
como responsáveis por mudanças de seus liderados, 
afetando seus comportamentos mediante as suas ações 
e não permitindo que ocorra o contrário disso, ser in-
fluenciado pelas ações deles, ou seja, o líder deve ser um 
influenciador e um não influenciável.

 De acordo com Benevides (2010), a liderança pode 
ser observada como uma característica que lhe é partic-
ular, ou seja, pessoas que já nascem com perfil de líder 
e que se caracterizam com a liderança. Esse conceito foi 
contraposto pela ideia de que o talento da liderança vai 
ser impregnado ao indivíduo a partir do ambiente de 
convivência em que esse está inserido.

Chiavenato (2000, p.89) afirma que liderança “é a 
influência interpessoal exercida numa situação dirigi-
da por meios do processo da comunicação humana 
para consecução de um determinado objetivo”. Assim, 
o modo ou o estio relacional do líder é fator principal 
na união da força do coletivo na busca de se alcançar 
os objetivos propostos e desejados por qualquer orga-
nização.       

Essas são algumas das ideias que buscam conceit-
uar a liderança, tornando inevitável a existência de di-
versos tipos delas. Porém, é importante frisar que todos 
os estilos de liderança estão voltados ao bem comum, 
que é alcançar os objetivos propostos pela organização.

2.2 Estilos de liderança

Maximiano (2000, p. 344) resume bem o que é um 
estilo de liderança citando que:

Estilo de liderança é a forma como o líder se rela-
ciona com os integrantes da equipe, seja em inter-
ações grupais ou pessoa a pessoa. O estilo pode ser 
autocrático, democrático ou liberal, dependendo 
de o líder centralizar ou compartilhar a autoridade 
com seus liderados.

Segundo o que é exposto pelo autor, um líder pode 
tomar a posição de uma liderança em três possíveis es-
tados autocráticos, democrático e liberal. O estilo ad-
otado será definido pelo modo de interação do líder 
para com seus subordinados.

Em relação ao estilo autocrático, Maximiano 
(2000, p. 344) afirma que: 

Quanto mais concentrada a autoridade no líder, 
mais autocrático seu comportamento ou estilo. 
Muitas formas do comportamento autocrático 
abrangem prerrogativas da gerência, como as de-
cisões que independem de participação ou aceit-
ação. Infelizmente, o estilo autocrático pode degen-
erar e tornar-se patológico, transformando-se no 
autoritarismo. Arbitrariedade, despotismo e tira-
nia, que representam violências contra os liderados, 
são exemplos de comportamentos autoritários.

 O entendimento que o autor traz do estilo au-
tocrático é que ele se define pela concentração da re-
sponsabilidade voltada somente ao líder, deixando de 
lado a visão grupal. Ele chega a frisar o risco que esse 
estilo traz de originar um autoritarismo degradante, no 
qual há ditadura da opinião daquele que lidera sobre os 
liderados. 

Bonome (2008, p.60) faz uma boa alusão do que 
é citado por Maximiano (2000), reforçando seu enten-
dimento com o conceito de que o estilo autocrático é 
uma “Supervisão cerrada com a chefia determinando o 
que deve fazer, escolhendo os membros, elogiando ou 
criticando, não se envolvendo pessoalmente com os in-
divíduos”.

É possível observar no relato de Bonome (2008) 
que o resultado alcançado por uma liderança autocráti-
ca traz um retorno negativo, quanto à resposta dos co-
laboradores para com a postura da liderança, não pare-
cendo proveitosa se for considerada a ideia que o estado 
sentimental das pessoas que compõem a organização 
influencia as atividades da mesma. 

Outro estilo de liderança é o democrático, no qual 
o líder não centraliza o poder da decisão consigo. Ele 
procura antes conhecer a opinião dos componentes do 
grupo e faz com que as decisões sejam tomadas com 
participação do grupo, considerando cada sugestão até 
tomar uma decisão mediante sua análise técnica do que 
foi debatido. Assim Damazzi e Ferreira (2006) apud 
Piletti (2001, p. 251) apontam que:

Líder democrático – Tudo o que for feito será ob-
jeto de discussão e de decisão da turma. Todos são 
livres para trabalhar com os colegas que quiserem, 
cabendo a todos a responsabilidade pela condução 
das atividades. O líder deve discutir com todos os 
elementos os critério de avaliação e participar das 
atividades do grupo. 
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Além do estilo autocrático e democrático, há tam-
bém o liberal, ou laissez-fairel. Esse estilo, segundo 
Damazzi e Ferreira (2006), dá toda liberdade possível 
aos colaboradores nas tomadas de decisão, sendo muito 
pequena a participação do líder.

No estilo liberal, a liderança não tem poder de con-
dução, pois, segundo argumento de Damazzi e Ferreira 
(2006, p. 637), “ele não faz nenhuma tentativa de avaliar 
ou regular o curso das coisas. Somente faz comentári-
os irregulares sobre as atividades, quando perguntado”. 
Sendo assim, a determinação da forma de trabalho fica 
a mercê dos liderados.   

Dessa forma, é possível apontar como característi-
ca principal do estilo de liderança autocrático a central-
ização do poder na tomada de decisão, enquanto que no 
estilo democrático, o líder permite a participação dos 
colaboradores. Já o ato liberal de liderar reduz o poder 
de decisão do líder, passando esse para os liderados, seja 
para um grupo ou individualmente. 

Na visão de liderança carismática as teorias iden-
tificam que seus seguidores imputam valores de heroís-
mo, demonstrando comportamentos diferentes de um 
líder tradicional. Robbins (2002, p.318) aborda algu-
mas características de líder carismático, como: lideres 
com visão e objetivos determinados; São lideres que as-
sumem riscos pessoais para atingir seus ideais; Sensíveis 
as necessidades de seus liderados; e não possuem com-
portamentos convencionais, gostam de novidades.

É possível notar que o líder carismático aprofun-
da as relações com seus liderados, conseguindo assim o 
engajamento deles para a realização da missão, fazendo 
assim que seus seguidores superem suas metas. O líder 
carismático tem a característica de influencias, de cati-
var e trabalhar com as emoções dos seus seguidores.

3 Metodologia

Nesta sessão, será apresentada a metodologia uti-
lizada para concretização da pesquisa, alcançando as-
sim, o objetivo proposto. Serão introduzidos, também, 
instrumentos e métodos que foram utilizados, assim 
como os aspectos éticos, o local onde foi realizado o es-
tudo, os sujeitos participantes da pesquisa e os procedi-
mentos utilizados para coleta e análise dos dados.

Segundo Gil (2010), a pesquisa é um processo de 

atividades e ações planejadas desenvolvidas ao longo 
do seu processo de forma racional e sistémica. Portan-
to, com planejamento racional, busca-se formar uma 
estrutura de pesquisa a fim de alcançar um objetivo 
proposto, que é a resposta da problemática da pesquisa.

Este estudo trata-se de uma pesquisa aplicada, pois 
busca analisar como os estilos de liderança influenci-
am no exercício de trabalho de uma unidade de saúde 
privada na cidade de Fortaleza- CE. Portanto, procura 
aplicar resultados a partir da produção de conhecimen-
tos, como apontam Barros e Lehfeld (2000).

Em relação aos objetivos, este trabalho é caracter-
izado como um estudo exploratório e descritivo, ob-
jetivando a ampliação do entendimento à respeito de 
cada estilo de liderança. Conforme Gil (2010), a pesqui-
sa exploratória proporciona o aprofundamento com a 
extensão de estudo bibliográfico e descritivo.

Neste estudo foi utilizado a abordagem qualitativa, 
visto que foram feitas citações de conceitos e definições 
dos estilos de liderança, apresentando suas característi-
cas. Conforme Gil (2010), a abordagem qualitativa de-
fine-se como “uma sequência de atividades, que envolve 
a redução dos dados, a categorização desses dados, sua 
interpretação e a redação do relatório”.

Quanto ao tipo de pesquisa, foi utilizado o méto-
do de estudo de caso, pois esse pode oferecer o recol-
himento de dados através de entrevistas, formulários 
de perguntas, observação e por fim, analise dos dados. 
(GIL, 2009)

Como instrumento de pesquisa para a elabo-
ração deste trabalho, foi utilizado um questionário (Cf. 
Apêndice A) com 15 (quinze) perguntas, com o objetivo 
de compreender a formação de cada estilo de liderança. 
Os participantes assinaram um termo (Cf. Anexo A) 
garantindo a que identidade do sujeito pesquisado não 
será revelada. A direção do hospital assinou o termo de 
autorização de pesquisa e divulgação de empresa/insti-
tuição/escola (Cf. Anexo B), onde não autorizou que o 
nome do hospital, imagem e marca fosse divulgada.

A pesquisa foi realizada em uma unidade de 
saúde privada, especificamente no setor administrativo. 
O hospital fonte de estudo foi inaugurado em 2011 e 
ocupou uma posição de destaque pela sua localização. 
Inicialmente contava apenas com serviço de urgência e 
emergência 24 horas, com especialidades clínica médi-
ca e pediátrica, além de urgência odontológica 24 horas.
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Em 2013 realizou o primeiro procedimento cirúr-
gico, onde deixou de ser apenas um pronto atendimen-
to para se tornar hospital com unidade de internação 
e UTI clínica. Atualmente trata-se de uma unidade es-
pecializada em internações cirúrgicas eletivas, tendo 
como especialidade cirurgias cardíacas, plásticas, geral, 
oftálmicas, ginecológicas e entre outras especialidades.

O setor administrativo da unidade hospitalar 
foram os sujeitos deste estudo, que teve no total de 19 
integrantes administrativos das diversas áreas pertinen-
tes a administração hospitalar, contando com varias 
faixas etárias que correspondem de 18 a 39 anos, diver-
sificando-se, também, na perspectiva da formação que 
vai do ensino médio ao mestrado.

Os dados foram coletados no mês de outubro pela 
pesquisadora com ajuda da diretora administrativa do 
hospital, no qual foi garantido o anonimato dos par-
ticipantes. O instrumento utilizado foi em forma de 
questionário e o entregou para todos que fazem parte 
do setor administrativo da unidade privada os quais 
formam o universo de 19 entrevistados, que participou 
do projeto de pesquisa, buscando assim, alcançar o ob-
jetivo proposto.

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Por meio do questionário aplicado, procurou-se 
entender a motivação pessoal de cada funcionário do 
setor administrativo em detrimento à pessoa maior da 
diretoria em um hospital privado de Fortaleza. A seguir, 
o estudo traz por meio de gráficos, a porcentagem dos 
resultados finais.

A tabela 1 apresenta o resultado de número de par-
ticipação de homens e mulheres, onde o sexo femini-
no compõe a maior parte dos entrevistados com 68%, 
quanto ao sexo masculino pertence à porcentagem de 
32%.

Tabela 1- sexo dos participantes

Fonte: elaborado pela autora.

A Tabela 2, a seguir, apresenta maior concentração 
de idade dos entrevistados está entre os 29 e 34 anos 
com 32% de participação. É importante salientar a jo-
vialidade da composição de lideres que não ultrapassa 
os 39 anos.

Tabela 2 – idade dos participantes

De acordo com a Tabela 3, grande parte do grupo 
participante tem ensino superior incompleto compon-
do 42% do universo entrevistado, seguido por aqueles 
que possuem ensino superior completo com 37%.

Tabela 3- escolaridade dos participantes

4.1 Respostas comuns a todos os entrevistados

No que diz respeito à visão da média gestão quanto 
a sua diretoria, foi observado, nesta pesquisa, que ex-
istem entendimentos comuns relacionados ao estilo de 
liderança da direção administrativa hospitalar, totali-
zando 100% dos participantes.

Pontos comuns:
-Sentem-se motivados pela diretora a trabalhar em 

equipe;
-Classificam como proveitosas às reuniões formais 

e informais realizadas pela diretora;
-Sentem-se seguros e lisonjeados por lhes ser 

atribuídos tarefas por parte da diretora, pois sabem que 
receberão dela as instruções necessárias para o desen-
volvimento da atividade e por haver confiança em suas 
capacidades.
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Tabela 4 – Pontos comuns a todos os entrevistados

Outros resultados demonstraram baixa variação 
das respostas colhidas no questionário aplicado no 
setor administrativo de um hospital privado. Esses re-
sultados estão, a seguir, demonstrados em gráficos para 
melhor entendimento sobre os estilos de liderança que 
a diretora administrativa possui.

O Gráfico 1 traz outra afirmação bastante comum 
aos entrevistados. Entre os entrevistados 95% afirma que 
a diretora estimula a participação de todos na tomada 
de decisão, mostrando o estilo de liderança democráti-
co adotado pela diretora da instituição privada, o que 
estreita o relacionamento dessa com seus subordinados.

Gráfico 1- estilo de liderança nas decisões

Fonte: elaborado pela autora.

De acordo com o Gráfico 2, concernente à solici-
tação, por parte da diretoria, da participação da média 
gestão nas estratégias para cumprimento das metas da 
unidade hospitalar, 84% daqueles que participaram da 
pesquisa, afirmam que sempre são solicitados a par-
ticipar, enquanto 16% referem que somente às vezes 
são solicitados. Ainda neste gráfico observa-se o estilo 
democrático de liderar.

Gráfico 2 - Estilo de liderança nas estratégias

Fonte: elaborado pela autora.

Conforme o apresentado no Gráfico 3, pode-se 
ter uma afirmação mais consistente quanto ao estilo de 
liderança da direção da instituição privada em questão, 
onde, mais uma vez, a liderança democrática com 47% 
é apontada como parte da forma de liderar daquela que 
está à frente da diretoria do hospital.

Gráfico 3- Estilo de liderança da diretoria na visão 
dos liderados

Fonte: elaborado pela autora.

No Gráfico 4 é possivel observar que, em alguns 
momentos, a relação dos liderados com a diretora ad-
ministrativa é informal, pois observam como sendo 
uma liderança carismática. Dos entrivistados, 42% 
falam somente de assuntos pertinentes ao trabalho, 37% 
falam de diversos assuntos, inclusive assuntos pessoais 
com a diretora, 21% falam de atualidades e nenhum re-
spondeu que fala somente de trabalho.

Gráfico 4 – Estilo de relacionamento com a direto-
ra administrativa
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Fonte: elaborado pela autora.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Mediante a pesquisa efetuada no setor administra-
tivo, por meio dos dados obtidos em questionário apli-
cado aos componentes do hospital, buscou-se traçar o 
perfil dos funcionários, os quais possuem faixa etária de 
18 a 39 anos, com grau de instrução que varia de ensino 
médio à mestrado e agrupam ambos os sexos, masculi-
no e feminino.

Os resultados alcançados por este trabalho defi-
nem a satisfação do grupo estudado para com o estilo 
de liderança adotado pela diretora da unidade de saúde 
privada. Para definir de forma assertiva esse estilo de 
liderança, foi proposto em questionamento os quatro ti-
pos de liderança: autocrático, liberal, democrático e ca-
rismático. Foi solicitado que cada participante definisse 
com um desses estilos, qual seria o que mais de adequa-
va a liderança praticada pela gestão maior.

Por fim, se conclui que o estilo de liderança prati-
cado pela diretora de unidade de saúde privada, na visão 
da composição administrativa, é o estilo democrático, 
porém os dados obtidos apontaram não apenas para 
esta definição, visto que o carismático também esta 
presente no modo de liderar, seguida por uma pequena 
porcentagem de liberalismo e outra porcentagem ainda 
menor do estilo autocrático.

Contudo, este trabalho fomenta a importância 
do estudo sobre os estilos de liderança e incentiva essa 
pesquisa, entendo que é necessário observar a visão dos 
liderados para com seu líder, e como superior afeta os 
seus subordinados, mediante o seu modo de liderar, 
salientando que tal analise deve abranger não somente 

uma unidade de saúde, que foi o campo de pesquisa 
deste trabalho, mas nos diversos ramos organizaciona-
is, o que fará com que as empresas motivem seus fun-
cionários a executarem sempre um trabalho de excelên-
cia.
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APÊNDICES
APÊNDICE A – Questionário – Estilos de liderança

ESTILOS DE LIDERANÇA
Este questionário faz parte de uma pesquisa científica 
para graduação de Rayane Laurentino Oliveira, pela 
Faculdade Cearense, curso de Administração. Este 
estudo pretende responder a seguinte questão: de que 
forma os estilos de liderança influenciam no exercício 
do trabalho de uma unidade de saúde privada na ci-
dade de Fortaleza - CE?
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1. Sexo:
(  ) Masculino 
(  ) Feminino

2. Idade:
(  ) De 18 a 23 anos
(  ) De 24 a 28 anos
(  ) De 29 a 34 anos
(  ) De 35 a 39 anos
(  ) De 40 a 45 anos
(  ) Mais de 46 anos

3. Escolaridade:
(  )Ensino Fundamental
(  ) Ensino Médio 
(  ) Ensino Superior Incompleto
(  ) Ensino Superior Completo
(  ) Mestrado
(  ) Doutorado

4. Você se sente motivado trabalhando:
(  )Sozinho
(  )Em equipe

5. Você realizou um trabalho muito bem feito ul-
trapassando os resultados esperados. Como você se 
sentiria reconhecido pelo desempenho de tal trabalho?

(  ) Com elogio gratificante por parte da diretora;
(  ) Com um presente dado pela instituição;
(  ) Com uma folga;
(  ) de outra forma.

6.  Você descobriu uma nova maneira de realizar 
suas atividades de trabalho, como agiria?

(  ) Com certeza conversaria sobre isso com a dire-
tora, pois ela está sempre aberta para sugestões.

(  ) Talvez conversaria com a diretora, dependendo 
do “estado de espirito” dela no dia.

(  ) Não falaria, pois a diretora geralmente não 
ouve as opiniões de sua equipe.

7. Sua diretora realiza reuniões com a equipe?
(  ) Não realiza reuniões;
(  ) Sim realiza reuniões formais e informais e elas 

são muito proveitosas;
(  ) Sim, mas geralmente não contribuem em nada 

ao trabalho.

8. Nas conversas com sua diretora, você:
(  ) Fala somente do trabalho ;

(  ) Fala sobre vários assuntos atuais como esporte, 
TV, noticias, trabalho;

(  ) Fala, além de assuntos diversos, de assuntos 
pessoais;

(  ) Não fala com a sua diretora.

9. Sua diretora esta lhe atribuindo alguma tarefa, 
então:

(  ) Sinto-me seguro e lisonjeado, pois sei que me 
passará as instruções necessárias e que confia na minha 
capacidade;

(  ) Sinto-me honrado, porém inseguro, pois geral-
mente ela não orienta as atividades claramente;

(  ) Sinto-me desanimado, pois não gosto de as-
sumir novas responsabilidades e desafios.

10. Com relação à tomada de decisões no seu setor, 
você percebe que sua diretora:

(  ) Estimula a participação de todos na decisão;
(  ) Permite que os funcionários tomem as suas 

próprias decisões sem  interferências;
(  ) Decide sozinho, geralmente sem ouvir as opin-

iões dos membros da equipe;
(  ) Não fala nada.

11. Você cometeu um erro na realização de suas 
tarefas, como sua diretora reage?

(  ) Repreende-me na frente dos outros colegas de 
trabalho.

(  ) Repreende-me em particular.
(  ) Em particular, somente conversa dando orien-

tações de como melhorar

12. Sua diretora possui conhecimentos técnicos 
sobre as atividades dos seus subordinados?

(  ) Sim, ela é uma grande conhecedora das ativi-
dades

(  ) Sim, mas somente possui noções básicas.
(  ) Não, seu conhecimento é quase nulo

13. Sua diretora solicita sua participação nas es-
tratégias para o cumprimento das metas da unidade:

(  ) Sempre
(  ) As vezes
(  ) Nunca

14. Em sua opinião normalmente seu líder está 
preocupado com:
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(  ) exclusivamente com a execução de tarefas e 
com seus resultados, ou seja, conseguir que as coisas se-
jam feitas de acordo com os métodos pré estabelecidos;

(  ) aspectos humanos, isto é, com os problemas 
dos seus funcionários além de procurar manter a equi-
pe de trabalho atuante e participativa nas decisões.

(  ) Não está preocupado.

15. Na sua opinião, qual o estilo de liderança da 
direção administrativa?

(  ) Liderança autocrática
(  ) Liderança Liberal
(  ) Liderança Democrática
(  ) Liderança Carismática
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MOTIVAÇÃO E COMPROMETIMENTO NAS ORGANIZAÇÕES: GERAÇÃO Y, O QUE BUSCAM 
ESSES FÚNCIONÁRIOS DENTRO DE UMA ORGANIZAÇÃO.
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RESUMO

O presente trabalho busca investigar a geração Y, procurando entender como vem ocorrendo a sua inserção no 
mundo corporativo. Busca compreender nesse processo as mudanças que estão ocorrendo no ambiente organi-
zacional que podem estar associadas à presença dessa geração e como os gestores estão percebendo e reagindo 
diante delas. A fim de alcançar esse objetivo, foram estudados os comportamentos dos jovens dessa geração, 
suas expectativas e motivações. Ao final do artigo, apresentamos relatórios de pesquisa em que foram analisados 
todos os pontos de vista do público interessado e suas conclusões, identificando se houve ou não o alcance desse 
objetivo.

Palavras-chaves: Geração Y, mundo corporativo, ambiente organizacional, comportamentos, motivação.

ABSTRACT 

This study aims to investigate the generation Y, trying to understand as it has its insertion in the corporate world. 
Seeks to understand this process the changes that are occurring in the organizational environment that may be 
associated with the presence of this generation and how managers are realizing and reacting to them. In order 
to achieve this, the behavior of the younger generation, their expectations and motivations were studied. At the 
end of the article, we present research reports which were analyzed all public views interested and conclusions, 
identifying whether or not the scope of this objective.

Keywords: Y Generation, the corporate world, organizational environment, behavior, motivation 
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INTRODUÇÃO

Hoje o grande desafio das empresas é encontrar 
profissionais realmente comprometidos, motivados, 
engajados e envolvidos com as organizações. Nos dias 
atuais esses tem sido um dos temas mais discutidos 
entre as empresas, como motivar e manter o compro-
metimento de um profissional e com isso conquistar 
colaboradores com um diferencial competitivo e mais 
produtivo. Conforme o dicionário Aurélio  motivação é 
o ato de motivar ou de se motivar.

A partir da presença de um líder motivador dentro 
de uma empresa é que se desenvolve todo o trabalho 
dos demais. Líderes motivadores são pessoas que in-
spiram confiança, criando um ambiente de trabalho de 
parceria, de reciprocidade, de força mútua.

Funcionários motivados são aqueles que desem-
penham suas tarefas mesmo sem a presença do chefe, 
uma vez que aqueles estão inseridos dentro de um con-
texto motivador, de realização pessoal e profissional.

Por outro lado, se não houver um reconhecimento 
do colaborador dentro da organização, este não desen-
volverá suas tarefas de forma satisfatória, refletindo no 
clima organizacional, que é um fator interno, resultan-
do na baixa produtividade, refletindo, também no fator 
externo, que são os clientes.

Este artigo tem como objetivo analisar um mod-
elo de motivação e métodos de recompensas utilizados, 
a fim de manter comprometimento do colaborador da 
geração Y. Os pressupostos básicos são quais os fa-
tores que determinam as motivações laborais e quais os 
benefícios podem ser obtidos tanto para empresa quan-
to para o profissional. Quanto aos fins, o estudo pode 
ser classificado como exploratório. Quanto aos meios 
foi realizada pesquisa bibliográfica, assim como uma 
pesquisa de campo, através de um questionário que será 
aplicado. 

O questionário foi aplicado junto a colaboradores 
de uma determinada empresa, onde 90% de seus fun-
cionários são pertencentes à geração Y, com o intuito 
principal de identificar o perfil desses colaboradores e 
as dificuldades encontradas por eles dentro das organi-
zações.

2 Como tudo começou: Motivação X qualidade 
de vida no Trabalho.

_____________________________
Disponível em  http://dicionariodoaurelio.com, acesso em setem-
bro, 2015.

Os indicadores de desempenho, da qualidade do 
serviço prestado pelo trabalhador e o seu comporta-
mento na organização pode ser observado pela sua 
motivação. Apesar de que a motivação seja um aspecto 
característico e específico a cada indivíduo, pela forma 
como cada um pensa, pelos valores que atribui ao tra-
balho, o significado dado a cada tarefa, há fatores exter-
nos que podem contribuir para o aumento da satisfação 
dos trabalhadores. 

Antes da Segunda Guerra Mundial, de acordo com 
CHIAVENATO (2003): a Administração Cientifica ba-
seava-se na concepção do homo economicus, segundo o 
qual o comportamento do homem é motivado exclusiv-
amente pela busca do dinheiro. Mas hoje sabemos que o 
fator econômico não é determinante de motivação lab-
oral. Segundo Maslow (1943, apud MAXIMINIANO, 
2006) os níveis ou estágios de motivações correspon-
dem às necessidades fisiológicas, de segurança, sociais, 
de estima e de auto-realização. O homem passa a ser 
visto como um ser social. O processo motivacional se 
torna bastante difícil de entender pelo fato do homem 
ser um ser dotado de necessidades que se alternam e se 
sucedem, ou seja, não haverá uma única motivação que 
o determine e faça com que todos tenham uma moral 
elevada. 

Segundo CHIAVENATO (2003) toda vez que 
uma necessidade não é satisfeita dentro de um tempo 
razoável ela passa a ser um motivo frustrado podendo 
conduzir reações comportamentais como desorgani-
zação no comportamento, agressividade, reações emo-
cionais, alienação e apatia.

A satisfação dos colaboradores bem como sua 
motivação está intimamente ligada à qualidade de vida 
no trabalho. Um ambiente de trabalho mais produtivo, 
agradável, propenso a inovações, que procura estimular 
a criatividade, respeita a liberdade de expressar idéias 
está mais propícia a ter profissionais mais comprometi-
dos e prolíferos.

2.1 Histórico das Gerações que influenciaram o 
comportamento humano dentro das organizações

2.1.1 Geração Y

A Geração Y, também chamada geração do milê-
nio ou geração da internet, é um conceito em Sociologia 
que se refere segundo alguns autores como Don Tap-
scott, à corte dos nascidos após 1980 e, segundo outros, 
de meados da década de 70 até meados da década de 90, 
(sendo sucedida pela geração Z).
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Essa geração desenvolveu-se numa época de 
grandes avanços tecnológicos e prosperidade econômi-
ca, facilidade material, e efetivamente, em um ambiente 
altamente urbanizado, logo após a instauração do domí-
nio da virtualidade como sistema de interação social e 
midiática, e em parte, no nível das relações de trabalho. 
Ao nascerem essas pessoas da geração Y encontraram 
um país passando por grande instabilidade econômica, 
pouco depois, reinstalou-se a democracia no Brasil. 

Já no cenário mundial havia a cultura da imper-
manência e a falta de garantias com mercados voláteis. 
Consequentemente, a velocidade dos progressos tec-
nológicos e a globalização facilitaram a interconex-
ão global, mas aumentaram a desigualdade social e 
econômica.

2.1.2 As teorias que serviram de situação mo-
tivadora nas organizações.

Muitos autores vêm contribuindo nesse sentido, 
formulando teorias, definindo conceitos e situações 
motivadoras, temos como exemplos: 

- A Teoria X e Teoria T – de Douglas MCGregor 
que são correntes de pensamentos opostas que teorizam 
as relações entre os colaboradores e o comportamento 
destes em uma empresa (McGREGOR, 1999);

- Teoria da Motivação, Higiene – de Frederick 
Hersberg também conhecida como Teoria dos Fatores, 
que procurou identificar quais as consequências de de-
terminados tipos de acontecimentos na vida profission-
al, buscando determinar quais os fatores que levam os 
profissionais a se sentirem extremamente felizes e infe-
lizes na situação de trabalho (PONTES, 2002).

- Teoria ERG de Clayton Aldefer, essa princípio 
condensou as cinco necessidades humanas de Maslow 
em apenas três. São elas: existência, relacionamento e 
crescimento (ALDERFER & SCHNEIDER, 1973);

- Teoria McClelland das Necessidades – Essa te-
oria, de McClellandd é um modelo motivacional que 
procura explicar como é que as três necessidades (re-
alização, poder e aflição) interferem nas ações das pes-
soas a nível organizacional e de gestão (McCLELLAND, 
1997);

- Teoria das Expectativas – Victor Vroom que de-
fende que a força da motivação (M=MOTIVAÇÃO) de 
determinada pessoa corresponde ao produto do valor 

atribuído a um objeto (V=VALÊNCIA) pela probabil-
idade de alcançar esse mesmo objetivo (E=EXPECTA-
TIVA) onde M = V x E (VROOM, 1997);

- Teoria da Equidade – Stancy Adams, os tra-
balhadores comparam seus esforços e recompensas 
com os dos outros trabalhadores que exercem a mes-
ma função ou similar e estas comparações afetam o seu 
nível motivacional; (BERGAMINI, 1997);

- Teoria da Modificação da Conduta - B.F Skin-
ner, se baseia em esquecer a motivação interior e, no 
seu lugar, considera a maneira em que as conseqüências 
de uma conduta anterior influenciam as ações futuras 
em um processo de aprendizagem cíclica (SKINNER, 
1972).

A mais difundida de todas é a Teoria de Maslow, 
que afirma que os seres humanos possuem diversas 
necessidades, que podem ser separadas em categorias 
hierarquizadas, e que para motivar uma pessoa, você 
deve identificar qual é a categoria mais baixa na qual ela 
tem uma necessidade e suprir essa necessidade antes de 
pensar em outras categorias mais altas, conforme ima-
gem abaixo (ROBBINS, 2005):
 

Quadro 1: Pirâmide das Necessidades de Maslow.
Fonte: Revista Exame. 2014

Para NEVES (1998), é fundamental compreender 
o comportamento humano, daí a multiplicidade de te-
orias que versam sobre a motivação, nomeadamente, 
na procura da razão ou razões que estão por detrás das 
ações individuais. Apesar da discrepância de opiniões 
pode-se observar que há uma conformidade ao con-
siderar que motivações são situações que levam o in-
divíduo a executar suas tarefas e desempenharem suas 
atribuições com energia e entusiasmo, buscando
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sempre entregar algo mais. 

2.2 O processo motivacional.

A principal motivação provém de um tipo de ação 
que vem dos próprios indivíduos, trata-se precisamente 
de uma fonte de energia cuja origem situa-se no mun-
do interior de cada um. O processo motivacional ex-
iste dentro de cada pessoa, cabem ás organizações saber 
como aproveitá-las e não desperdiçar talentos. 

          Segundo Edgar Schein, especialista em desen-
volvimento organizacional e ex-professor de Gestão da 
Sloan School Of Management- MIT, as âncoras de car-
reira representam o “Eu Verdadeiro” do profissional, 
uma vez que são elas que realmente evidenciam seus ob-
jetivos reais em relação ao trabalho. Isso explicaria por 
que as motivações de cada pessoa seguem suas próprias 
características, e são construídas com base em seus pre-
ceitos e ideais. De acordo com a teoria de Schein, as Ân-
coras de Carreira são baseadas nos seguintes elementos: 
Estilo de vida; Desafio Puro; Dedicação a uma Causa; 
Segurança e Estabilidade;  Criatividade Empresarial; 
Autonomia e Independência; Competência Técnica e 
Funcional; Competência Administrativa Geral.

É a primeira geração da história a ter maior con-
hecimento do que as anteriores de uma área essencial: a 
tecnologia. Convivendo com a diversidade das famílias 
multifacetadas, tendo passado a infância com a agenda 
cheia de atividades e de aparelhos eletrônicos, as pes-
soas dessa geração são multitarefadas, vivem em ação 
e administram bem o tempo. Querem trabalhar para 
viver, mas não viver para trabalhar. Captando os acon-
tecimentos em tempo real e se conectando com uma 
variedade de pessoas, desenvolveram a visão sistêmica 
e aceitam a diversidade.

Vivendo na era dos direitos da criança, as pessoas 
da geração Y tendem a ter boa autoestima, mas apre-
sentam dificuldades de relacionamento com as figuras 
de autoridade. Reivindicam seus direitos, às vezes, com 
dificuldade de perceber os direitos dos demais, são cu-
riosas, impacientes e imediatistas.

2.2.1 Líderes da geração Y.    
Dentre as diversas habilidades desejadas por um 

administrador a que talvez tenha maior destaque é a 
capacidade de liderar. Para as organizações a liderança 
eficaz fornece aos colaboradores o que eles ainda não 
conseguem suprir por si próprios e são capazes de po-
tencializar os pontos fortes de cada um. Segundo Rob-
bins (2005), líder é aquele que sabe direcionar as pes-
soas, mesmo enfrentando os problemas que existem em 

qualquer organização. 
As organizações hoje têm um grande desafio a 

ser administrado, onde o mais considerável é saber li-
dar com as diferentes gerações. A geração Y com sua 
criatividade e capacidade inovadora conforta-se com o 
conservadorismo e a estabilidade da geração X.

Segundo Engelman (2009), geração X refere-se a 
indivíduos que nasceram entre 1964 e 1977. Essa Ger-
ação cresceu e se desenvolveu com censura de expressão 
e acesso limitado a formação profissional. Já a geração 
Y, são indivíduos que nasceram entre 1978 e 1994. A 
característica principal desses profissionais são que 
possuem facilidade de realizar várias tarefas ao mesmo 
tempo e são ambiciosos, não respeitam cargos nem cur-
rículos, mas admiram a competência real e o compor-
tamento ético, desejam contribuir com inovações, rece-
ber recompensas e reconhecimento explícito pelo bom 
trabalho e sentir que fazem diferença, precisa perceber 
claramente o papel de sua colaboração para o funcio-
namento do todo maior. Oliveira (2010, p.85) afirma 
que a geração Y é jovem, o que significa estar em fase 
de transição e, consequentemente, ser contraditória em 
suas atitudes e escolhas.

 Descobrir o que motiva as pessoas da geração Y é 
indispensável para a retenção de talentos nas empresas. 
Esperam ser tratadas como colegas, e não como subordi-
nadas ou adolescentes; receber reconhecimento explíci-
to por suas competências; aprender com os mentores e 
contribuir com o que sabem, trocando conhecimentos 
num clima de colaboração. Isso pode inspirar ações da 
gerência, tais como a utilização do “reverse mentoring”, 
que facilita a aprendizagem recíproca e a construção do 
bom convívio entre as diferentes gerações.

A aproximação entre os níveis hierárquicos, tais 
como café da manhã com a diretoria, comunicação 
via e-mail, escuta atenta de opiniões e idéias, incentivo 
para idéias inovadoras que tragam bons resultados, são 
ações úteis para a retenção de talentos. Os superiores 
que atuam mais como “coaches” do que como chef-
es são mais respeitados e admirados pelas pessoas das 
gerações X e Y. As estratégias de fracionar metas com 
prazos curtos e oferecer maior responsabilidade como 
recompensa pelo bom desempenho são eficazes. A co-
municação clara sobre a visão e a missão da empresa 
para alinhar o trabalho de cada um no conjunto aumen-
ta a motivação para o trabalho. 

Portanto, o desafio essencial dos gestores é desco-
brir que, na realidade de hoje, e na sociedade de redes 
gerenciar pessoas é um processo diário de negociação e 
de aprendizagem recíproca.
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Nas palavras de Paulo Freire: Não há ninguém que 
tudo saiba, nem ninguém que nada saiba. Tudo se re-
sume a uma troca de saberes. (FREIRE, 1996).

3 METODOLOGIA

No primeiro momento será feita uma pesquisa 
bibliográfica, utilizando-se de livros, artigos e textos na 
internet onde serão coletadas informações sobre os fa-
tores motivacionais, o que é a geração y e os fatores que 
determinam o perfil de um bom gestor para essa nova 
geração. 

Já no segundo momento será feito uma pesquisa 
de campo através de um levantamento para a análise 
qualitativa descritiva, com a aplicação de questionári-
os junto a colaboradores que compõe a geração Y, bus-
cando conhecer sua real necessidade dentro de uma 
organização. Será realizada também a aplicação de 
questionários para gestores buscando entender quais 
os pontos que se tem maior dificuldade ao se trabalhar 
com esses colaboradores que fazem parte da geração Y. 

Serão analisados os diversos fatores acerca da 
temática proposta, tais como, os fenômenos de turn 
over e absenteísmo, dentre outros. Quais a causas e 
efeitos dessas figuras dentro das organizações, como 
identificá-los e tratá-los para que as empresas alcancem 
os seus objetivos de forma satisfatória.

ANÁLISE DE DADOS

A coleta de dados para etapa quantitativa foi real-
izada em Janeiro de 2016 em uma empresa do segmento 
de tele-atendimento em que foram entrevistados 20 co-
laboradores. Os resultados serão apresentados em uma 
planilha de cálculo, analisada através de gráficos sendo 
complementares para análise do tema.

Do total dos respondentes pode-se constatar que 
a grande maioria dos colaboradores são jovens perten-
centes à geração Y, pois tem idade entre 18 a 25 anos.

No ponto referente à escolaridade, 75% dos entrev-
istados tem apenas o ensino médio completo e 25% es-
tão cursando ou já concluíram o ensino superior, como 
mostra o gráfico a seguir:

Gráfico 2 – Escolaridade

Verificou-se que ao serem consultados a respeito 
da importância do seu trabalho, os colaboradores apre-
sentaram pontos relevantes dentre eles, custearem os es-
tudos, ter independência financeira, adquirir experiên-
cia profissional e garantir o sustento familiar. 35% dos 
entrevistados julgaram mais importante a independên-
cia financeira, algo bem característico da geração Y, que 
apesar de pouca idade querem resultados imediatos e 
retorno constante, como constatado no quadro abaixo:

Gráfico 3 – Importância do Trabalho.

60% dos entrevistados nunca estiveram no merca-
do de trabalho, sendo esse o seu 1° emprego. Tais infor-
mações podem ser consultadas no quadro a seguir:
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Gráfico 4 – 1° Emprego

Tratando da sua motivação na empresa, um total 
de 11 respondentes, isto é 55% dos entrevistados tratam 
como fator determinante motivacional a remuneração. 
Como mostra o quadro abaixo:

Gráfico 5 – Motivação na Empresa

Ao serem questionados como seria o reconhec-
imento ideal pelo seu bom desempenho, foram pon-
tuados o elogio, premiações, e um aumento de remu-
neração como fatores importantes. Porém, dentre os 
entrevistados, 45% afirmaram que o elogio se sobressai 
em relação aos demais pontos mencionados, conforme 
observado abaixo:

Gráfico 6 – Reconhecimento.

Em relação ao perfil do líder foi discutido como 
seria o perfil de um bom líder. 100% dos entrevistados 
afirmam que o perfil adequado de um líder é democráti-
co, sendo participativo, que aceita opiniões, divide tare-
fas, dentre outras características. Assim como identifi-
cado no quando abaixo:

Gráfico 7 – Líder Ideal.

Dando continuidade ao tema de liderança, 65% 
dos entrevistados afirmam que têm um relacionamento 
ótimo com seu líder atual, conforme segue no quadro 
abaixo:

Gráfico 8 – Relacionamento com o líder.

Os entrevistados ao serem consultados em relação 
as suas expectativas futuras, foram consultados se os 
mesmos têm vontade de crescer profissionalmente na 
empresa em que se encontram hoje. 80% afirmam que 
sim, querer crescer profissionalmente na organização. 
Conforme observado no gráfico abaixo:
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Gráfico 9 – Crescimento na Empresa.

Finalizando a análise das entrevistas, os colabora-
dos foram estimulados a refletir como os mesmos se 
imaginam profissionalmente daqui há 5 anos, dentre os 
pontos mencionados a formação acadêmica teve maior 
destaque sendo mencionado por 45% dos entrevista-
dos, logo seguido por ter uma situação financeira mais 
estável, como afirmaram 35% dos entrevistados. Con-
forme identificado no gráfico abaixo:

Gráfico 10 – Como você se ver daqui há 5 anos

CONSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo com estudo realizado, foram analisados 
aspectos da geração Y, desde suas características, suas 
perspectivas futuras e as práticas de lideranças mais in-
dicadas para a manutenção de um ambiente de trabalho 
saudável. Foi possível perceber que não se pode definir 
uma geração apenas pela idade, mais sim por suas ati-
tudes e perspectivas.

Ao longo do presente trabalho científico vimos 
que a Geração Y se mantém cada vez mais criativa, in-
ovadora, integrada e pró-ativa, abandonando a falta de 
admiração pelo chefe tradicional pela figura do líder 
motivador, eles buscam um mercado de trabalho con-
catenado com suas ideias transformadoras e dinâmicas. 
No entanto, a geração aqui estudada demonstra certo 

perfil ndividualista, mais não necessariamente egoísta, 
tem ambição e almeja um rápido crescimento profis-
sional. 

Para a organização onde foi realizado o estudo, foi 
contributivo, pois foi possível identificar o perfil pre-
dominante dos colaboradores, os pontos de melhorias 
para que esses profissionais se desenvolvam e os meios 
para lidar com essa geração. 

A pesquisa proporcionou crescimento sobre o 
tema, e uma visão mais abrangente em relação ao perfil 
desta geração, contribuindo especificadamente com os 
estudos na área de gestão de pessoas.
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APÊNDICE 1

Bom dia, Boa tarde!
Estamos realizando uma pesquisa com colabora-

dores a fim de contribuir para o conhecimento maior da 
geração Y a respeito das dificuldades encontras dentro 
das organizações e quais suas perspectivas futuras.  

Todas as informações serão tratadas de formas sig-
ilosas para que não se possa identificar os respondentes 
e seus líderes. Muito Obrigado!

1- Idade______________

2- Escolaridade_________________

3- Porque seu trabalho é importante pra você? 

4- Esse é seu 1° emprego? 

5- O que lhe motiva em uma empresa?

6- Como reconhecimento pelo seu bom desem-
penho, o que você considera ideal?

7- Para você como seria um bom líder?
8- Como se classifica seu relacionamento com seu 

líder atual?

9- Você tem vontade de crescer profissionalmente 
na empresa que você se encontra hoje?

10-  Como você se ver profissionalmente daqui há 
5 anos?



| 27 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS



28 |

AUDITORIA DE RELATÓRIO DE CONTROLE PATRIMONIAL PARA EMPRESA DO SETOR ELÉTRICO 
ATRAVÉS DE PROCEDIMENTOS PREVIAMENTE ACORDADOS E DEFINIDOS PELA ANEEL

(AGÊNCIA REGULADORA)

Renato Olinda da Silva
Humberto Correia Lima Filho

RESUMO

A energia elétrica é uma das principais fontes de luz, calor e força utilizada no Brasil. Atualmente, a distribuição de 
energia elétrica no Brasil é realizada por meio de contratos de concessão. A Agência Nacional de Energia Elétrica 
(ANEEL) é uma autarquia sob regime de agência reguladora com a função de atuar na fiscalização econômico-fi-
nanceira e regular o preço da tarifa. O preço cobrado ao consumidor é regulado através de mecanismo de tarifa 
estabelecido nos contratos de concessão. A ANEEL exige que alguns procedimentos de validação das informações 
sejam realizados para obter uma segurança na informação fornecida pelas concessionárias. O objetivo geral desse 
trabalho é mostrar os procedimentos realizados por meio de auditoria independente através de Procedimentos 
Previamente Acordados – PPA – na validação dos saldos de imobilizado através do Relatório de Controle Patrimo-
nial – RCP – da Companhia, o qual compõe base de cálculo de parte da tarifa. Portanto, traçaram-se os seguintes 
objetivos específicos: descrição breve do cenário do setor elétrico no Brasil, breve resumo do que é e quais são os ti-
pos de auditoria e o que se trata de procedimento previamente acordado, e a apresentação da metodologia utiliza-
da para obtenção dos resultados. Foi utilizada uma pesquisa quantiqualitativa, bibliográfica, documental e estudo 
de caso realizado em campo em uma distribuidora de energia elétrica localizada no Estado do Maranhão, através 
de uma abordagem estatística. Foram aplicados os procedimentos de auditoria conforme o manual de orientação 
dos trabalhos de auditoria de relatório de controle patrimonial disponibilizado pela ANEEL. Como conclusão, 
o trabalho serviu para mostrar que existem mecanismos utilizados para fiscalização e controle das informações 
utilizadas para apurar o preço da tarifa de energia elétrica cobrada ao consumidor. 

Palavras-chave: Auditoria independente. Setor elétrico. Relatório de controle patrimonial. Tarifa de energia elétri-
ca.

ABSTRACT

Electric energy is one of the main sources of light, heat and force used in Brazil. Currently, the distribution of 
electricity in Brazil is carried out through concession contracts. The National Electric Energy Agency (ANEEL) 
is an autarchy under a regulatory agency with the function of acting in the economic-financial supervision and 
regulating the price of the tariff. The price charged to the consumer is regulated through a tariff mechanism estab-
lished in the concession contracts. ANEEL requires that some information validation procedures be performed 
to obtain a security in the information provided by the concessionaires. The general objective of this work is to 
show the procedures performed by means of an independent audit through Pre-Agreed Procedures - PPA - in the 
validation of property, plant and equipment balances through the Company’s Asset Control Report - RCP, which 
compares the calculation basis of part of the rate Therefore, the following specific objectives were outlined: a brief 
description of the Brazilian electricity sector scenario, a brief summary of what is and what are the types of audits 
and what is a previously agreed procedure, and the presentation of the methodology used to obtain the results. A 
quantitative, bibliographical, and documentary research was used and a case study was carried out in the field at an 
electric energy distributor located in the State of Maranhão, through a statistical approach. The audit procedures 
were applied according to the guidance manual of the audit work of the control report made available by ANEEL. 
As a conclusion, the work served to show that there are mechanisms used to control and control the information 
used to determine the price of electricity tariff charged to the consumer.

Keywords: Independent Audit. Electrical Sector. Patrimonial Control Report. Electricity tariff.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 Justificativa

O consumo de energia elétrica é um dos princi-
pais indicadores do desenvolvimento econômico e do 
nível de qualidade de vida de uma população, pelo fato 
de refletir diretamente o ritmo de atividade dos setores 
econômicos quanto à capacidade de essa população ad-
quirir bens e serviços tecnologicamente mais avança-
dos.

A utilização da energia elétrica em atividades 
econômicas é essencial, como nos setores industrial e 
comercial (comunicação e telecomunicação, transporte, 
indústria automobilista, etc.), rural (instalações elétri-
cas de poços de captação de água, etc.) e do próprio 
poder público (iluminação pública, água, esgoto e san-
eamento, etc.) 

No que tange à qualidade de vida, pode-se dizer 
que a energia dá possibilidade de acesso a atividades e 
comodidade básicas do dia a dia, como acesso à inter-
net, televisão e luz nas residências dos cidadãos. 

Pode-se observar que o uso da energia elétrica está 
intrinsicamente ligado à vida cotidiana de toda a pop-
ulação, gerando impactos financeiros pelo fato de esse 
serviço não ser gratuito. Pode-se levar em consideração 
que o cidadão pode decidir economizar ou não no uso 
de ar-condicionado para pagar uma conta menor no 
final do mês. No setor econômico, por exemplo, as in-
dústrias podem decidir operar por mais ou menos tem-
po na produção, consequentemente afetando a geração 
de empregos. 

Além de economizar ou não na utilização da en-
ergia elétrica ser uma decisão da própria população, é 
importante entendermos que, de acordo com a Agência 
Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), as distribuido-
ras de energia elétrica, por meio de contratos de con-
cessão, cobram os valores da utilização de seu serviço 
através de tarifas com o objetivo de garantir uma receita 
suficiente para cobrir custos operacionais e remunerar 
investimentos necessários para expandir a capacidade 
de alcance do serviço e garantir o atendimento com 
qualidade aos consumidores. 

Ainda em consonância com a ANEEL, os custos e 
investimentos repassados às tarifas são calculados pelo 
órgão regulador, podendo ser maiores ou menores do 
que os custos praticados pelas distribuidoras. Esses cus-
tos são classificados em dois tipos: Parcela A e Parcela 
B. Parcela A refere-se a custos não gerenciáveis, como, 
compra de energia, transmissão e encargos setoriais. 

Parcela B refere-se a custos gerenciáveis, como, custos 
operacionais, receitas irrecuperáveis, remuneração de 
capital e cota de depreciação.  

Pelo fato de essa tarifa ser calculada pelo órgão 
regulador, é importante destacar que há exigências de 
que as distribuidoras tenham essas informações audit-
adas. Logo, faz-se a seguinte pergunta: quais são os ele-
mentos necessários a serem observados no processo de 
auditoria do relatório de controle patrimonial? 

Objetivo geral 

O objetivo geral deste trabalho é mostrar quais 
são os elementos necessários a serem observados no 
processo auditoria independente através do Procedi-
mento Previamente Acordado – PPA – para a validação 
do Relatório de Controle Patrimonial – RCP –, o qual 
compõe parte da informação para apuração da Parcela 
B (item: cálculo das cotas de depreciação e base de re-
muneração regulatória).

 Objetivos específicos 
- Para tanto, o seguinte trabalho terá como objeti-

vos específicos: 
- Descrever um breve histórico do setor elétrico no 

Brasil; 
- Conhecer o que e quais são os tipos de audito-

ria (interna x externa) e os procedimentos previamente 
acordados;

- Mostrar a metodologia para obtenção dos resul-
tados;

- Expor estudo de caso para validação do relatório 
de controle patrimonial realizado em uma distribuidora 
de energia elétrica localizada no estado do Maranhão.

 Metodologia

O presente artigo será uma pesquisa bibliográfica, 
pois obterá referência de publicações em redes eletrôni-
cas com acesso ao público em geral.

A pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantam-
ento de referências teóricas já analisadas, e publicadas 
por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos 
científicos, páginas de web sites. Qualquer trabalho 
científico inicia-se com uma pesquisa bibliográfica, 
que permite ao pesquisador conhecer o que já se es-
tudou sobre o assunto. Existem, porém, pesquisas 
científicas que se baseiam unicamente na pesquisa bib-
liográfica, procurando referências teóricas publicadas 
com o objetivo de recolher informações ou conheci-
mentos prévios sobre o problema a respeito do qual se 
procura a resposta (FONSECA, 2002, p. 32).
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 Será realizada também uma pesquisa quan-
tiqualitativa, pois o autor não se limitará à quan-
tidade de informações coletadas, mas ao pro-
cesso e significado como um todo da pesquisa 
realizada, e também serão considerados os números 
disponibilizados nos relatórios para fins de aplicação 
das técnicas estatísticas de amostragem e precisão dos 
números, bem como sua correlação com relatórios aux-
iliares. Os pesquisadores qualitativos recusam o modelo
positivista aplicado ao estudo da vida social, uma 
vez que o pesquisador não pode fazer julgamentos 
nem permitir que seus preconceitos e crenças con-
taminem a pesquisa (GOLDENBERG, 1997, p. 34).
 Quanto à pesquisa quantitativa:

Diferentemente da pesquisa qualitativa, os resultados 
da pesquisa quantitativa podem ser quantificados. 
Como as amostras geralmente são grandes e consid-
eradas representativas da população, os resultados são 
tomados como se constituíssem um retrato real de toda 
população alvo da pesquisa. A pesquisa quantitativa se 
centra na objetividade. Influenciada pelo positivismo, 
considera que a realidade só pode ser compreendida 
com base na análise de dados brutos, recolhidos com 
o auxílio de instrumentos padronizados e neutros. A 
pesquisa quantitativa recorre à linguagem matemática 
para descrever as causas de um fenômeno, as relações 
entre variáveis, etc. A utilização conjunta da pesquisa 
qualitativa e quantitativa permite recolher mais infor-
mações do que se poderia conseguir isoladamente. 
(FONSECA, 2002, p. 20).

 Além disso, será realizada uma abordagem doc-
umental na qual o autor utilizará relatórios e documen-
tos emitidos pela própria Companhia sem quaisquer 
tratamentos científicos.

A pesquisa documental trilha os mesmos caminhos 
da pesquisa bibliográfica, não sendo fácil por vezes 
distingui-las. A pesquisa bibliográfica utiliza fontes 
constituídas por material já elaborado, constituído 
basicamente por livros e artigos científicos localiza-
dos em bibliotecas. A pesquisa documental recorre a 
fontes mais diversificadas e dispersas, sem tratamento 
analítico, tais como: tabelas estatísticas, jornais, revis-
tas, relatórios, documentos oficiais, cartas, filmes, fo-
tografias, pinturas, tapeçarias relatórios de empresas, 
vídeos de programas de televisão, etc. (FONSECA, 
2002, p. 32).

 O artigo teve uma pesquisa de campo, pois o 
autor visitará pessoalmente a Companhia para realizar 
os procedimentos necessários, de forma a obter as in-
formações e, portanto, realizar a comunicação com as 

pessoas responsáveis em disponibilizar os dados objetos 
da pesquisa.
 A pesquisa de campo caracteriza-se por inves-
tigações nas quais, além da pesquisa bibliográfica e/ou 
documental, é realizada coleta de dados junto a pessoas, 
com o recurso de diferentes tipos de pesquisa (FONSE-
CA, 2002).
 E, por fim, o artigo contará com um estudo de 
caso realizado em uma distribuidora de energia elétrica 
no estado do Maranhão.

Um estudo de caso é uma investigação empírica que 
investiga um fenômeno contemporâneo dentro do seu 
contexto de vida real, especialmente quando os limites 
entre o fenômeno e o contexto não estão claramente 
definidos (Yin, 2005, p. 32).

 Os procedimentos realizados em campo no es-
tudo de caso foram realizados por Auditoria Indepen-
dente de acordo com a NBC TSC 4400 – Trabalhos de 
Procedimento Previamente Acordados sobre infor-
mações contábeis –, aprovada pela Resolução CFC nº 
1.277/10, emitida pelo Conselho Federal de Contabil-
idade – CFC –, e de acordo com a exigência do órgão 
regulador (ANEEL), apresentado no Manual de orien-
tações dos trabalhos de auditoria de relatório de con-
trole patrimonial (RCP, versão 04/2012), emitido pela 
Superintendência de Fiscalização Econômica e Finan-
ceira – SFF –, da Agência Nacional de Energia Elétrica 
– ANEEL –, por meio do Despacho nº. 514, de 13 de 
fevereiro de 2012.

•	 SETOR ELÉTRICO NO BRASIL

2.1 Estrutura

 Consoante a Associação Brasileira de Distribui-
dores de Energia Elétrica – ABRADEE –, o segmento 
da indústria de energia elétrica no Brasil se divide basi-
camente em 04 (quatro) pilares: Geração, Transmissão, 
Distribuição e Comercialização. Geração de energia: 
tem a funcionalidade de gerar energia através de fontes 
renováveis e não renováveis. Por exemplo, as hidrelétri-
cas que se instalam nos rios para aproveitamento do 
fluxo das águas. Transmissoras: transportam a energia 
elétrica das usinas geradoras até as concessionárias de 
distribuição de energia elétrica ou clientes livres. Dis-
tribuidoras: realizam a distribuição de energia elétrica 
aos consumidores finais. Comercializadoras: empresas 
que não possuem sistemas elétricos e que, sob autor-
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ização, atuam exclusivamente no mercado de compra e 
venda de energia elétrica para concessionários, autor-
izados ou consumidores que tenham livre opção de es-
colha do fornecedor. É importante destacar que os seg-
mentos de geração, transmissão e distribuição devem 
ser por meio de concessões autorizadas pela ANEEL. As 
comercializadoras precisam ser registradas na Câmara 
de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), as 
quais também devem ser autorizadas pela ANEEL para 
realizar operações de compra e venda de energia. O Op-
erador Nacional do Sistema – nos –, criado em 1988, 
tem a responsabilidade de coordenar e controlar a op-
eração das instalações de geração e transmissão de en-
ergia elétrica nos sistemas interligados brasileiros.

 Conforme a ANEEL informa, o setor elétri-
co brasileiro se comporta da seguinte forma: as gera-
doras realizam a produção da energia, disponibilizam 
para as transmissoras realizarem o transporte dessa en-
ergia gerada desde o ponto de geração até os centros 
consumidores, de onde as distribuidoras têm o papel 
de distribuir essa energia até as empresas e as casas dos 
cidadãos. Por sua vez, as comercializadoras são empre-
sas autorizadas a comprar e vender energia para os con-
sumidores livres (geralmente consumidores que precis-
am de maior quantidade de energia).

Gráfico 01 – Fluxo da energia elétrica no Brasil

Fonte: Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL, [2016]).

 O esquema a seguir ilustra o mapeamento or-
ganizacional das instituições que dão corpo ao setor 
elétrico nacional:

Gráfico 02 – Estrutura das instituições do Setor 
Elétrico do Brasil.

Fonte: Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica 
(ABRADEE, [s.d]).

2.2 Capacidade de instalação no Brasil

 Conforme a Agência Nacional de Energia Elétri-
ca em sua publicação da 7ª edição do informativo (2016) 
Por dentro da conta de luz, no Brasil a principal fonte de 
geração é a hidrelétrica (água corrente dos rios), que até 
dezembro de 2016 respondia por 62% da capacidade in-
stalada em operação no país, seguida das termelétricas 
(gás natural, carvão mineral, combustíveis fósseis, bio-
massa e nuclear), com 28%, e o restante é proveniente 
de usinas eólicas (energia dos ventos) e importação da 
energia de outros países.
 De acordo com o Ministério de Minas e Ener-
gia – MME - (2016), o consumo de energia elétrica no 
Brasil, em dezembro de 2016, atingiu um patamar de 
571.630Gwh, com um acréscimo de 3,7% principal-
mente na área de consumidores rurais, e uma redução 
em torno de 3% nas linhas de consumidores residenci-
ais e industriais, visto a crise econômica no país. Veja o 
gráfico seguinte:

Gráfico 03 – Consumo de energia elétrica no Brasil: 
estratificação por classe.

Fonte: Ministério de Minas e Energia (MME, 2016).
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 De acordo com a ANEEL (2017), o Brasil possui, 
no total, 4.710 empreendimentos em operação, totali-
zando 153.834.084 kW de potência instalada. Está pre-
vista para os próximos anos uma adição de 24.160.206 
kW na capacidade de geração do país, proveniente dos 
259 empreendimentos atualmente em construção, e 
mais 572 em empreendimentos com construção ainda 
não iniciada.
 Pode-se observar, diante desse cenário, que o 
Brasil ainda possui muito a desenvolver e investir na 
expansão da rede elétrica e disponibilização aos usuári-
os finais. Esse segmento nos últimos anos tem sido alvo 
de privatização com o intuito de tornar o serviço mais 
eficiente e com a melhor qualidade possível.

2.3 Contratos de concessão

 A prestação do serviço de energia elétrica atual-
mente é realizada através de contratos de concessão. O 
contrato é regido por documento formal que estabelece 
níveis de desempenho, mecanismo de ajuste de preços, 
entre outras informações importantes.
 De acordo com o Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (CPC) divulgado em 2011, através do item 3 
da Interpretação Técnica ICPC 01 (R1) – Contratos de 
Concessão,

O contrato de prestação de serviços obriga expressa-
mente o concessionário a prestar os serviços à popu-
lação em nome do órgão público. Outras característi-
cas comuns são:
(a) A parte que concede o contrato de prestação de 
serviços (concedente) é um órgão público ou uma 
entidade pública, ou entidade privada para a qual foi 
delegado o serviço;
(b) O concessionário é responsável ao menos por par-
te da gestão da infraestrutura e serviços relacionados, 
não atuando apenas como mero agente, em nome do 
concedente;
(c) O contrato estabelece o preço inicial a ser cob-
rado pelo concessionário, regulamentando suas re-
visões durante a vigência desse contrato de prestação 
de serviços, ou determina a forma de cálculo para 
definição do preço;
(d) O concessionário fica obrigado a entregar a in-
fraestrutura ao concedente ao final do contrato em 
determinadas condições previamente especificadas, 
por pequeno ou nenhum valor adicional, independen-
temente de quem tenha sido o seu financiador. (CPC, 
2009, [s.d]). 
 

 O item (a) acima destaca que quem concede 
(delega) a prestação de serviço deve ter a natureza de 

uma entidade pública ou privada que tenha recebido 
competência para exercer função pública; o item (b) de-
staca que quem recebe a concessão não deve apenas ex-
ecutar o serviço, mas ser responsável pela infraestrutura 
utilizada para tal e, consequentemente, isso implicará 
na qualidade do serviço prestado; o item (c) demonstra 
que o concessionário não pode por si só definir o preço 
a ser cobrado ao consumidor final, mas deve ser regu-
lamentado e a forma de cálculo da tarifa é pré-defini-
da em contrato; e, por fim, o item (d) deixa claro que 
o concessionário deve, ao final da concessão, entregar 
toda a infraestrutura ao concedente do serviço público 
para que outra concessionária, caso necessário, dê con-
tinuidade à prestação do serviço. É importante destacar 
que, nesse último item, se a concessionária tiver feito 
grandes investimentos e infraestrutura e não conseguiu 
obter retorno dentro do prazo da concessão, será remu-
nerada na proporção de seus investimentos.

2.4 Tarifa cobrada ao consumidor

Para cumprir o compromisso de fornecer energia elétri-
ca com qualidade, a distribuidora tem custos que de-
vem ser avaliados na definição das tarifas. Conforme a 
ANEEL, a tarifa considera três custos distintos:

 Energia gerada: valores pagos às geradoras de 
energia para disponibilizarem a quantidade de energia 
necessária para atender à demanda do mercado. Trans-
porte de energia: valores pagos às transmissoras de en-
ergia elétrica, que disponibilizam suas redes de trans-
missão e infraestrutura para transmitir a energia da 
geradora até a distribuidora. Encargos setoriais: refer-
em-se aos encargos vinculados às operações do próprio 
setor de energia elétrica, por exemplo, Conta de Desen-
volvimento Energético – CDE –, no qual, de acordo 
com a ANEEL, os recursos da CDE são arrecadados 
através de quotas anuais pagas por todos os agentes que 
comercializam energia elétrica com o consumidor final, 
com o principal objetivo de promover a universalização 
do serviço de energia elétrica em todo o território na-
cional.
 Quando a conta chega ao consumidor final e ele 
realiza o pagamento da fatura, na realidade ele está ban-
cando todos os custos para que seja possível ter acesso 
à energia elétrica. Para as geradoras, o consumidor está 
pagando pela compra da energia (custos do gerador), 
pela transmissão (custos da transmissora) e pela dis-
tribuição (serviços prestados pela distribuidora), além 
de encargos setoriais e tributos incluídos na própria fa-
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Ainda em conformidade com a ANEEL, a cor-
reção das tarifas é essencial para manter o equilíbrio 
econômico-financeiro da concessão, a fim de assegu-
rar a qualidade e constância do fornecimento de ener-
gia elétrica ao consumidor. Os contratos preveem três 
mecanismos para atualização tarifária: o reajuste anual 
(na data de aniversário do contrato de cada distribui-
dora), a revisão tarifária periódica (ocorre em média a 
cada quatro anos) e a revisão tarifária extraordinária (se 
necessária).

De acordo com a Agência Nacional de Energia 
Elétrica – ANEEL –, para fins de cálculo tarifário, os 
custos da distribuidora são classificados em dois tipos: 
1) Parcela A (custos não gerenciáveis): compra de ener-
gia, transmissão e encargos setoriais. Essa parcela é rea-
justada anualmente através do reajuste anual (na data 
de aniversário do contrato de cada distribuidora) e 2) 
Parcela B (custos gerenciáveis): Distribuição de energia. 
São custos próprios da atividade de distribuição sujeitos 
ao controle ou influência das práticas gerenciais adota-
das pela empresa. Para fins de cálculo tarifário, a Parce-
la B é composta de custos operacionais, receitas irrecu-
peráveis, remuneração de capital e cota de depreciação. 
Além disso, é subtraída da parcela compartilhada de 
outras receitas. Essa parcela é reajustada a cada quatro 
anos, em média, de acordo com o contrato de concessão 
assinado entre as empresas e o poder concedente.

Consoante estudo publicado em 28 de março de 
2017 no Valor Econômico (on-line) pela pesquisado-
ra Maria Elisabeth Moreira Carvalho Andrade, que foi 
orientada pelo professor e ex-diretor da Comissão de 
Valores Mobiliários (CVM) Eliseu Martins, ambos en-
tendem que, pelo fato de que as distribuidoras investem 
dinheiro na infraestrutura para distribuição da energia, 
algumas estão praticando tarifas acima do que seria 
devido e outras estão sub-remuneradas.

Esses valores cobrados a maior ou a menor re-
fletem nos consumidores de diferentes regiões do país 
pelo fato de alguns pagarem mais e outros menos do 
que seria o economicamente justo. Esse fator é ob-
servável através de consulta realizada no próprio site da 
ANEEL a fim de verificar os valores das tarifas cobradas 
aos consumidores residenciais em diferentes locais do 
país, conforme demonstrado no quadro abaixo:

Gráfico 04 – Ranking nacional de tarifas res-
idenciais.

Fonte: Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL, 2017).

 Ainda conforme a ANEEL (2017), na consulta 
do ranking de tarifas realizado acima, os respectivos 
valores referem-se às tarifas homologadas, expressas na 
unidade R$/kWh (reais por quilowatt-hora), e não con-
templam tributos e outros elementos que fazem parte 
da conta de luz, tais como ICMS, Taxa de Iluminação 
Pública e Encargo de Capacidade Emergencial, cuja co-
brança foi encerrada em 22 de dezembro de 2005. Para 
as tarifas homologadas a partir do dia 1º de julho de 
2005, os valores relativos à cobrança dos tributos PIS/
PASEP e COFINS passaram a ser considerados também 
em destaque na conta de luz.
 De acordo com a ANEEL (2016), a cota de de-
preciação (item da Parcela B) depende da taxa de de-
preciação dos bens da concessionária e da Base de 
Remuneração Regulatória. A Base de Remuneração é 
estabelecia por meio da avaliação dos ativos da Conces-
sionária. Esta avaliação é realizada utilizando-se o Mét-
odo do Valor Novo de Reposição – VNR, que consiste 
na valoração de cada ativo, a preços atuais, por todos 
os gastos necessários para a sua substituição por ativo 
idêntico, similar ou equivalente que efetue os mesmos 
serviços e tenha a mesma capacidade do ativo existente. 
 A avaliação da base de ativos da concessionária 
é realizada pela ANEEL seguindo os critérios do módu-
lo 2 – Revisão Tarifária Periódica de Concessionárias de 
Distribuição; e do Submódulo 2.3 – Base de Remuner-
ação Regulatória do PRORET (Procedimentos de Reg-
ulação Tarifária), o qual define objetivos, abrangência, 
critérios gerais, procedimentos de avaliação, tratamento 
de depreciação, adições, baixas e obrigações especiais, 
tratamento da Base de Anuidade Regulatória (BAR), 
procedimento para levantamento em campo, laudo de 
avaliação, atualização de metodologia e aplicação, e os 
anexos necessários. Para a ANEEL realizar os procedi-
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mentos de avaliação da respectiva base de ativo indica-
do, é necessário que ela receba o relatório patrimonial 
da concessionária devidamente analisado por auditoria 
independente.
 Para obter segurança nessa informação recebi-
da, foi elaborado o Manual de orientações dos trabalhos 
de auditoria de relatório de controle patrimonial (RCP 
versão 04/2012), emitido pela Superintendência de Fis-
calização Econômica e Financeira (SFF) da Agência 
Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), por meio do 
Despacho nº. 514, de 13 de fevereiro de 2012, com o 
objetivo de orientar os auditores independentes na real-
ização dos procedimentos para garantir confiabilidade 
nas informações do relatório patrimonial disponibiliza-
do pelas concessionárias ao órgão regulador.
 Portanto, esse manual foi elaborado pelo próprio 
órgão regulador com o objetivo de criar mecanismos de 
controle para garantir que a informações disponibiliza-
das pelas distribuidoras de energia elétrica sejam con-
fiáveis e, assim, não prejudiquem o consumidor final.

3 AUDITORIA INDEPENDENTE E PROCEDIMEN-
TOS PREVIAMENTE ACORDADOS

 A seguir demonstraremos um conceito do que é 
Auditoria, e também os principais pontos e diferenças 
de um trabalho de Auditoria baseado na NBC TSC 
4400 – Trabalhos de Procedimentos Previamente Acor-
dados (PPA) – sobre informações contábeis, no qual é 
utilizada para realizar os procedimentos de validação 
do Relatório de Controle Patrimonial (RCP).

3.1 Auditoria e sua importância

 Existem muitos conceitos do que é auditoria e 
qual a sua função. A seguir, cito um que exemplifica 
bem o conceito de auditoria abordado nesse artigo:

Auditoria é o processo de revisão das informações fi-
nanceiras preparadas pela administração de uma em-
presa (as demonstrações financeiras e as notas explica-
tivas) para definir se elas estão em conformidade com 
determinada estrutura (a estrutura de relatório finan-
ceiro aplicável). O profissional que realiza a avaliação 
segue uma série de normas (as Normas de Auditoria 
Geralmente Aceitas). A equipe que concluirá a aval-
iação não é formada por funcionários da empresa, mas 
trabalha para uma firma de contabilidade, cuja única 
associação com a empresa é ter sido contratada para 
realizar uma auditoria (independente da empresa au-
ditada). (STUART, 2014, p. 02).

 Como se pode observar acima, o processo de 
auditoria é validar as informações disponibilizadas pe-
las empresas. Essas informações precisam ser valida-
das porque existem pessoas interessadas nessas infor-
mações. Conforme Stuart (2014), a equipe de auditoria 
deve verificar as informações de modo que as entidades 
externas à administração da empresa auditada – como 
banqueiros, acionistas atuais ou em potencial ou agên-
cias reguladoras – tenham informações precisas para 
tomar suas decisões de mercado.

3.2 Procedimentos previamente acordados e sua im-
portância

O objetivo de procedimentos de auditoria em tra-
balhos, de acordo com a NBC TSC 4400 – Trabalhos 
de Procedimentos Previamente Acordados sobre Infor-
mações Contábeis (RESOLUÇÃO CFC N.º 1.277/10) – 
itens 4 e 5:

O objetivo do trabalho de procedimentos previamente 
acordados consiste na aplicação, pelo auditor indepen-
dente, de procedimentos de auditoria acordados entre 
o auditor independente, a entidade e, eventualmente, 
terceiros, com a consequente emissão de relatório com 
as descobertas de fatos especificamente constatados 
(doravante denominado ‘relatório com constatações 
factuais’). Como o auditor independente se limita a 
emitir um relatório com suas constatações decorrentes 
da aplicação de procedimentos previamente acorda-
dos, não é fornecida nenhuma asseguração, seja na for-
ma positiva (opinião) ou na forma negativa (conclusão 
de que nada chegou a seu conhecimento, ou ainda, de 
que não tem conhecimento de qualquer modificação 
relevante, nos termos em que conclui para os tra-
balhos de revisão limitada). Em vez disso, os usuários 
do relatório avaliam por si próprios os procedimentos 
e a descrição factual das constatações do auditor in-
dependente, tirando suas próprias conclusões sobre 
o trabalho relatado pelo auditor independente. (CFC, 
2010, [s.n])

 O auditor irá apresentar os resultados dos pro-
cedimentos realizados e o usuário da informação uti-
lizará conforme a sua necessidade. Por exemplo, o 
auditor não emitirá uma opinião se os procedimentos 
solicitados são eficientes ou não para garantir uma in-
formação melhor para apuração do saldo da tarifa, mas 
fará apenas os procedimentos previamente acordados e 
informará quais foram os resultados obtidos.

4 ESTUDO DE CASO
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 Para a realização dos trabalhos de validação do 
relatório de controle patrimonial, aplicamos os proced-
imentos determinados no Manual de orientação dos tra-
balhos de auditoria de relatório de controle patrimonial 
(RCP versão 04/12), emitido pela Superintendência de 
Fiscalização Econômica e Financeira (SFF), da Agência 
Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), por meio do 
Despacho nº. 514, de 13 de fevereiro de 2012. O tra-
balho de auditoria independente foi realizado de acordo 
com a NBC TSC 4400 – Trabalhos de Procedimentos 
Previamente Acordados sobre informações Contábeis 
–, aprovada pela Resolução CFC nº 1.277/10, emitida 
pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). Os 
procedimentos foram aplicados com o único intuito de 
propiciar à ANEEL elementos para validação do con-
trole patrimonial estabelecido pela Resolução ANEEL 
nº 674/15.
 O Manual de orientação dos trabalhos de au-
ditoria de relatório de controle patrimonial, no item 8, 
apresenta os documentos que a equipe de auditoria in-
dependente deve solicitar com antecedência mínima de 
30 dias à concessionária antes da entrada da equipe de 
auditores em campo. Essa documentação consiste em: 
Relatório de Controle Patrimonial (RCP); Planilha apre-
sentada no site da ANEEL, devidamente preenchida, a 
ser disponibilizada por meio eletrônico (modelo dis-
ponível em www.anel.gov.br); Informações Financeiras 
> Fiscalização > Econômico-Financeira > Manual de 
Contabilidade, Controle Patrimonial e outros manuais 
> MCPSE > RCP; e o Laudo de Avaliação preparado por 
consultor externo para fins de base de remuneração e 
versão final homologada pela ANEEL na última revisão 
tarifária. Esse Laudo de Avaliação compõe o saldo total 
do ativo imobilizado, bem como o saldo de depreciação 
em certa data base, para que seja utilizado como base 
para os cálculos pelo fato de que já foi submetida a ho-
mologação pelo órgão regulador – ANEEL.
 Em reunião realizada em campo com os re-
sponsáveis pela realização dos registros e controles do 
patrimônio da Companhia, foi verificado que os fun-
cionários são alocados na Gerência de Controles e Es-
tratégia de Investimento, que se refere a um departa-
mento específico que controla os registros patrimoniais 
da Companhia.
 De posse da documentação necessária para real-
ização dos procedimentos, foram iniciados os trabalhos 
conforme o Anexo I – Programa de Trabalho Detalha-
do do Relatório de Controle Patrimonial (RCP) –, de 
acordo com o Manual de orientação dos trabalhos de 
auditoria de relatório de controle patrimonial, conforme 

apresentados abaixo:
 Confrontar o custo total do imobilizado e in-
tangível (Valor Original Contábil – VOC) informado 
pela Companhia no Relatório de Controle Patrimonial 
(RCP) com o saldo total da última Base de Remuner-
ação (Laudo do Imobilizado) informado e homologado 
pela ANEEL, que também contempla os saldos do cus-
to do imobilizado acrescido dos valores de atualizações 
a preços atuais de mercado com a finalidade de verifi-
car se o Relatório de Controle Patrimonial (RCP) está 
contemplando o total do imobilizado e intangível: esse 
procedimento é realizado para garantir que o valor de 
custo do imobilizado validado na revisão tarifária an-
terior esteja devidamente apresentado no Relatório de 
Controle Patrimonial informado pela distribuidora. 
Esse procedimento serve como uma forma de concil-
iação das bases e teste da integridade das informações 
disponibilizadas. Como resultado da aplicação desse 
procedimento, foi identificada uma divergência entre o 
custo do ativo imobilizado e intangível (Valor Original 
Contábil – VOC) informado no RCP e o total registra-
do na Base de Remuneração (Laudo do Imobilizado) no 
montante de R$ 53.073,00.
 Confrontar o custo total do imobilizado e in-
tangível (Valor Original Contábil – VOC) informado 
pela Companhia no Relatório de Controle Patrimonial 
(RCP) por grupo de bens com os saldos registrado no 
sistema de controle patrimonial da própria Companhia. 
Esse grupo de bens refere-se aos grupos de intangível, 
terrenos, edificações, obras cíveis e benfeitorias, máqui-
nas e equipamentos, veículos, móveis e utensílios dev-
idamente segregados pelas operações de Distribuição, 
Administração, Geração, Rede e Linhas de Distribuição, 
Subestações e Medidores. Esse procedimento identifi-
cou que todos os valores registrados no sistema de con-
trole patrimonial da Companhia estavam sendo apre-
sentados no Relatório de Controle Patrimonial (RCP) 
e devidamente segregados pelo tipo de imobilizado e 
intangível (veículos, terrenos, etc.) e alocados nas re-
spectivas operações (distribuição, administração, etc.).
 Confrontar as informações de Reavaliação 
Regulatória Compulsória (Diferença), ou seja, o valor 
da diferença entre o custo inicial do imobilizado e in-
tangível, e o mesmo imobilizado e intangível atualizado 
a preços atuais de mercado informado pela Companhia 
no Relatório de Controle Patrimonial (RCP) por grupo 
de bens com os valores/saldos registrados no próprio 
sistema de controle patrimonial da Companhia. Esse 
procedimento identificou que os valores informados 
no Relatório de Controle Patrimonial (RCP) referentes 



36 |

à diferença entre o custo inicial do ativo imobilizado 
e intangível e os valores atualizados a preços atuais de 
mercado refletem exatamente os valores registrados no 
sistema de controle patrimonial da Companhia e estão 
devidamente identificados quanto à natureza (veículos, 
terrenos, etc.) e segregados por operação (distribuição, 
administração, etc.).
 Confrontar as informações do Relatório de 
Controle Patrimonial (RCP) da Correção Monetária 
Especial informada pela Companhia, o qual refere-se a 
atualizações de possíveis correções monetárias por gru-
po de bens com os valores/saldos do sistema de controle 
patrimonial da própria Companhia: como resultado da 
aplicação desse procedimento, foi constatado que não 
é aplicável para essa Companhia pelo fato de que, na 
própria planilha do Relatório de Controle Patrimonial 
(RCP), não há coluna para preenchimento de infor-
mação da Correção Monetária Especial e a Companhia 
também não possui esse controle.
 Confrontar as informações do Relatório de 
Controle Patrimonial (RCP) dos saldos Depreciação/
Amortização do custo inicial do imobilizado e in-
tangível (Valor Original Contábil – VOC) informado 
pela Companhia por grupo de bens com os valores/
saldos do sistema de controle patrimonial da própria 
Companhia. Esse procedimento identificou que os va-
lores informados no Relatório de Controle Patrimonial 
(RCP) referentes à depreciação e amortização dos sal-
dos do custo inicial do ativo imobilizado e intangível 
refletem exatamente os valores registrados no sistema 
de controle patrimonial da Companhia e se estão dev-
idamente identificados quanto à natureza (veículos, 
terrenos, etc.) e segregados por operação (distribuição, 
administração, etc.). 

Confrontar as informações de Depreciação/
Amortização da Reavaliação Regulatória Compulsória 
(Diferença), ou seja, o valor da diferença entre a depre-
ciação e amortização do custo inicial do imobilizado e 
intangível e os saldos de depreciação e amortização do 
imobilizado e intangível a preços atuais de mercado por 
grupo de bens informado pela Companhia no Relatório 
de Controle Patrimonial (RCP) com os valores/saldos 
do sistema de controle patrimonial da própria Compan-
hia.  Esse procedimento identificou que os valores in-
formados no Relatório de Controle Patrimonial (RCP) 
referentes à diferença do valor de depreciação/amor-
tização considerando o custo inicial do ativo imobili-
zado e intangível e o valor da depreciação/amortização 
considerando a atualização a preços atuais de mercado 
do ativo imobilizado e intangível refletem exatamente os 

valores registrados no sistema de controle patrimonial 
da Companhia, e se estão devidamente identificados 
quanto à natureza (veículos, terrenos, etc.) e segregados 
por operação (distribuição, administração, etc.). Como 
resultado da aplicação desse procedimento, foram 
identificadas as seguintes diferenças entre o sistema de 
controle patrimonial e a informação do Relatório de  
Controle Patrimonial (RCP): Assim o grupo de máqui-
nas e equipamentos alocados na operação de rede de 
distribuição, linhas de distribuição e subestações apre-
sentaram uma diferença de R$ 4.552,00, R$ 280,00 e R$ 
1.331,00, respectivamente.

Confrontar as informações de Valor Total da De-
preciação Acumulada Regulatória, ou seja, o saldo total 
de depreciação e amortização considerando a depre-
ciação/amortização realizada sobre os saldos do custo 
inicial do ativo imobilizado e intangível e os saldos cal-
culados sobre o custo do ativo imobilizado e intangível 
atualizados a preços atuais de mercado, informados 
pela Companhia no Relatório de Controle Patrimonial 
por grupo de bens com os valores/saldos do sistema de 
controle patrimonial da própria companhia. Esse pro-
cedimento identificou que há diferenças entre o sistema 
de controle patrimonial e a informação do Relatório de 
Controle Patrimonial (RCP): Logo o grupo de máqui-
nas e equipamentos alocados na operação de rede de 
distribuição, linhas de distribuição e subestações apre-
sentaram uma diferença de R$ 4.552,00, R$ 280,00 e R$ 
1.331,00 respectivamente.
 Confrontar o total do valor de bens 100% depre-
ciados/amortizados a preços atuais de mercado (Valor 
Novo de Reposição – VNR) por grupo de bens informa-
do pela Companhia no Relatório de Controle Patrimo-
nial (RCP) com os valores/saldos do sistema de controle 
patrimonial da própria Companhia. Esse procedimento 
identificou que os valores totais de ativo imobilizado e 
intangível a preços atuais de mercado totalmente depre-
ciados estão de acordo com os valores registrados no 
sistema de controle patrimonial da própria Companhia 
e que estão devidamente identificados quanto à nature-
za (veículos, terrenos, etc.) e segregados por operação 
(distribuição, administração, etc.).

Verificar, através da conciliação entre o Sistema de 
Informações Geográficas (SIG), que apresenta geografi-
camente a identificação e o mapeamento de todos os 
ativos relacionados à infraestrutura de Distribuição de 
Energia Elétrica e ao sistema contábil de registro patri-
monial da própria Companhia, que a quantidade total 
de bens elétricos cadastrados é a mesma nos dois siste-
mas e também confere com a coluna “quantidade” por 
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grupo de bens informada pela Companhia no Relatório 
de Controle Patrimonial (RCP): esse procedimento 
tem como objetivo a conciliação dos bens no Sistema 
de Informações Geográficas (SIG), o qual apresenta o 
mapeamento real dos bens físicos e os respectivos bens 
registrados na Contabilidade (sistema de controle pat-
rimonial) e os dados informados no Relatório de Con-
trole Patrimonial. Como resultado da aplicação desse 
procedimento, foi constatado que a companhia não dis-
ponibilizou o relatório BDGD (SIG) até a data final dos 
procedimentos de auditoria. A Administração infor-
mou que a base foi enviada para validação da ANEEL, 
entretanto, não atingiu a qualidade mínima exigida 
para o processo de validação de ativos.
 Selecionar 5 Tipos de Unidade de Cadastro 
(TUC), ou seja, o conjunto (família) de bens que têm 
função idêntica ou semelhante, considerando o critério 
de maior valor no total do imobilizado/intangível, 
e destas TUCs selecionar 5 itens do tipo do bem (to-
talizando 25 bens), testando que a depreciação/amor-
tização registrada no sistema de controle patrimonial 
da Companhia está sendo calculada com base na taxa 
de depreciação estabelecida pela ANEEL conforme o 
Manual de Controle Patrimonial do Setor Elétrico – 
MCPSE. Esse procedimento tem o objetivo de verificar 
se as taxas de depreciação/amortização utilizadas pela 
Companhia no sistema de controle patrimonial seguem 
as taxas informadas pela ANEEL para o respectivo cál-
culo. Como resultado da aplicação desse procedimen-
to, foram selecionadas as respectivas Unidades de Ca-
dastro (TUC): Condutores, Estrutura (Poste e Torre), 
Medidores, Transformador de Distribuição e Software. 
Adicionalmente, para esse procedimento foi constata-
do que as taxas utilizadas no sistema de controle pat-
rimonial da Companhia são as mesmas dispostas pela 
ANEEL, entretanto, não foi possível efetuar a conferên-
cia do cálculo em virtude de o Relatório de Controle 
Patrimonial (RCP) extraído do site da ANEEL não con-
ter informações contábeis suficientes para a realização 
do cálculo, como data de unitização, por exemplo. Tais 
informações não são solicitadas na planilha do RCP di-
sponibilizada pela ANEEL para as distribuidoras.
 Verificar se a estrutura de controle de cada bem 
ou instalação está composta pelos seguintes campos: 
Número do Contrato de Concessão; ODI (representa 
um processo de registro, acompanhamento e controle 
de valores, que será utilizada para apuração do custo do 
acervo em função do serviço público de energia elétri-
ca); TI (Tipo de Instalação); CM (Centro Modular); 
TUC (Tipo de Unidade de Cadastro); UC (Unidade de 

Cadastro, representada por 6 atributos, a saber: A1; A2; 
A3; A4; A5; A6); IdUC (Individualização da Unidade 
de Cadastro – código que individualiza o bem); UAR 
(Unidade de Adição e Retirada); Conta Contábil; Data 
de incorporação. Campos com códigos definidos pela 
ANEEL: TI; CM; TUC; A1; A2; A3; A4; A5; A6. Núme-
ro de dígitos numéricos: XX.XXX.XXX.XX.XX.XX.XX.
XX.XX. Número de dígitos numéricos: (2). (3). (3). (2). 
(2). (2). (2). (2). (2). Os itens acima são apresentados 
conforme os itens “6.2.1” a “6.2.3.1” do Manual de con-
trole patrimonial do setor elétrico (MCPSE). Certificar 
que estas informações constam do Relatório de Controle 
Patrimonial (RCP), informados pela Companhia e reg-
istrados no sistema informatizado de controle do imo-
bilizado/intangível da própria Companhia: esse proced-
imento tem como objetivo confrontar se as informações 
disponibilizadas no Relatório de Controle Patrimonial 
(RCP) pela Companhia refletem exatamente os regis-
tros no sistema informatizado de controle patrimonial 
da própria Companhia. Como resultado da aplicação 
desse procedimento, foi identificado que a Companhia 
possui as informações da estrutura de controle de cada 
bem ou instalação dentro do sistema de controle patri-
monial, entretanto, não foi possível efetuar a conferên-
cia para alguns itens acima, como Contrato de Con-
cessão, Data de Incorporação, idUC e UAR, pelo fato de 
que o próprio Relatório de Controle Patrimonial (RCP) 
não contém o campo para preenchimento de tais infor-
mações.
 Com base na amostra dos 25 bens selecionados 
no procedimento realizado anteriormente, verificar se o 
Tipo de Instalação – TI – (bens e instalações) que com-
põe as Ordens de Imobilização (ODI) (ODI representa 
o processo de registro, acompanhamento e controle de 
valores que será utilizado para apuração do custo dos 
bens integrantes do ativo imobilizado) informadas pela 
Companhia no Relatório de Controle Patrimonial (RCP) 
está cadastrado e classificado no sistema informatiza-
do de controle patrimonial da própria Companhia, de 
acordo com a codificação proposta no Manual de Con-
trole Patrimonial do Setor Elétrico (MCPSE) referente 
aos itens 6.6 e 6.7. O item “6.6” identifica se o bem está 
alocado na operação de Geração, Usina, Transmissão de 
rede básica, Linhas áreas e Subestações de Distribuição, 
Redes de Distribuição, Linhas de Transmissão e Dis-
tribuição Subterrâneas e Submersas, Administração 
Central, Administração Específica ou Outros tipos de 
instalações; e o item “6.7” apresenta as características 
específicas e os centros modulares com a descrição do 
local da instalação, descrição e arranjo físico do bem. 
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Foi identificado que as informações disponibilizadas 
no Relatório de Controle Patrimonial (RCP) informado 
pela Companhia e os respectivos registros no sistema 
informatizado de controle patrimonial estão de acordo 
com as exigências da ANEEL.
 Com base na amostra dos 25 bens selecionados 
anteriormente, verificar a informação do Relatório de 
Controle Patrimonial (RCP) informado pela Compan-
hia quanto à classificação por tipo de UC (Unidade de 
Cadastro), que representa a parcela do acervo em função 
do serviço de energia elétrica que deve ser registrada 
individualmente no cadastro da propriedade, feita de 
forma adequada, seguindo o nível de detalhamento ex-
igido pelo Manual de Controle Patrimonial (MCPSE), 
conforme item 9.4, Tabela I – Codificação dos tipos 
de UC (TUC) e discriminação dos atributos técnic-
os: foi verificado que as informações disponibilizadas 
pela Companhia no Relatório de Controle Patrimonial 
(RCP) estão atendendo às exigências da ANEEL, exce-
to, pelo fato de que a Companhia não definiu o atributo 
de característica A4, referente à identificação do tipo de 
comunicação (radiofrequência, fibra ótica, rede celular, 
PLC, Zigbee, outros ou N/A) de cada medidor.
 Com base na amostra dos 25 bens seleciona-
dos anteriormente, é preciso verificar se o cadastro das 
Unidades de Cadastro – UCs – atendem às duas formas 
propostas no item “7.1” e “7.2” do MCPSE.
Os passos do item 7.1 do Manual de controle patrimo-
nial do setor elétrico (MCPSE) são:

   • O cadastro do UC deve ser realizado por bem “In-
dividual” ou “Massa”;
    • Utilização de registro suplementar da UC – IdUC;
    • Os dados de cadastro devem ser os seguintes: Con-
trato de Concessão; Ordem de Imobilização (ODI); 
Tipo de Instalação (TI); Centro Modular (CM); código 
e título do Tipo de UC (TUC); código e especificação 
da UC (A1 a A6); código e especificação da(s) UAR 
(UAR); classificação contábil (Conta); unidade de me-
dida; quantidade; valor de cada adição e de cada baixa 
expresso em moeda nacional por data(s) de imobili-
zações; preço médio mensal expresso em moeda nacio-
nal por data(s) de imobilizações; e especificação(ões) e 
data(s) de imobilizações e desativações.
    • No cadastramento de bens dos tipos “Individual” 
e “Massa” deverão ser registrados e identificados em 
campo específico, os valores correspondentes às aval-
iações dos bens e às suas respectivas depreciações acu-
muladas, apurados em processos de Revisão Tarifária 
Periódica – RTP.
    • Sobras contábeis:
UC de forma de cadastramento individual – baixar a 
própria;
UC de forma de cadastramento massa – baixar no 

mês/ano mais antigo de cadastro da UC na ODI/Conta 
correspondente;

O passo do item 7.2 do Manual de controle patri-
monial do setor elétrico (MCPSE) demonstrou que os 
tipos de UC, as UC e respectivas UAR relacionadas a 
seguir, estão sendo utilizadas para cadastramento do 
patrimônio pelos concessionários e permissionários, 
de acordo com as instruções constantes na descrição de 
cada tipo.

 Como resultados dos procedimentos aborda-
dos no estudo de caso, é possível observar que o pro-
grama de trabalho está sendo bem executado, poucas 
divergências foram encontradas na base do ativo imo-
bilizado e intangível da Companhia, e que existem me-
canismos de controle para assegurar uma informação 
mais fidedigna.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Como foi visto em termos gerais, o presente 
artigo abrange sobre o procedimento de auditoria 
de relatório de controle patrimonial para empresa do 
setor elétrico, e, para isso, o artigo foi estruturado em 
três seções. Na primeira seção, foi analisado o cenário 
do setor elétrico no Brasil; na segunda etapa, apre-
sentaram-se os conceitos de auditoria independente e 
os procedimentos previamente acordados; na última 
seção, houve a apresentação do estudo de caso.
 O objetivo principal desta pesquisa foi mostrar a 
existência de verificação, através de auditoria indepen-
dente, das informações disponibilizadas pelas distribui-
doras de energia elétrica à ANEEL para o processo de 
cálculo da tarifa de energia elétrica.
 Para alcançar esse objetivo, foram realizados os 
procedimentos de auditoria exigidos pela ANEEL. Os 
resultados demonstram quão detalhados são os pro-
cedimentos executados sobre os saldos de imobilizado 
e intangível da Companhia e que garantem uma maior 
confiança para apuração do preço da tarifa cobrada ao 
consumidor.
 Um ponto de limitação da pesquisa foi ter sido 
realizada em apenas uma distribuidora de energia 
elétrica, não estendendo o estudo a distribuidoras de 
outras localidades do Brasil, fazendo com que os resul-
tados obtidos reflitam apenas uma em específico.
 Seria relevante, em futuras pesquisas, abordar 
esses procedimentos em outras distribuidoras de dif-
erentes localidades, para entender quais os principais 
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fatores que diferenciam uma distribuidora de outra, e 
identificar os elementos que refletem o preço de tarifas 
de energia elétrica tão divergentes em diferentes locali-
dades.
 Apesar das limitações mostradas, confia-se que 
a pesquisa poderá contribuir para os leitores que ainda 
não tinham conhecimento de parte dos procedimentos 
de apuração do preço de tarifa de energia elétrica, res-
saltando a importância de saber que existem procedi-
mentos de verificação da informação para um cálculo 
e cobrança ao consumidor final de forma mais justa 
quando comparado aos custos que essas distribuidoras 
possuem na função de distribuir energia elétrica para a 
população brasileira.
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RESUMO

 Este artigo tem por finalidade analisar a influência - pejorativa ou não - que a Emenda Constitucional 
95 de 2016 pode trazer para a consecução dos direitos e garantias fundamentais. Analisaremos para tanto, o real 
significado do termo “direitos fundamentais”, discorreremos também sobre o surgimento dos chamados direitos 
sociais, e quais foram seus impactos. Dessa forma, necessitou-se examinar pormenorizadamente alguns dos dire-
itos que podem ser incluídos dentro desse rol dos direitos sociais, que são aqueles que exigem uma prestação por 
parte do poder público, chegando então à discussão, alguns princípios que são como norteadores dessa atuação 
estatal, como por exemplo, o mínimo existencial e a reserva do possível. Utilizamos para a formulação deste estudo 
os métodos indutivo e dedutivo, buscando informações por meios de artigos, livros, informações publicadas na 
internet e leis citadas ao longo da presente pesquisa. Procuramos analisar e demonstrar a importância que uma 
Emenda Constitucional que busca regrar um tema tão delicado e essencial para a vida de qualquer pessoa, como 
por exemplo: o direito à saúde, à educação, à assistência social; deveria no mínimo ser mais debatida e estudada, 
afinal, com tal mudança, podemos estar prestes a presenciar uma situação calamitosa, inclusive no tocante à ga-
rantia do chamado “mínimo existencial”.  
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1 INTRODUÇÃO

  A Constituição Federal Brasileira de 1988, no 
seu título II, nos artigos 5º a 17º, traz os direitos fun-
damentais, que podem ser entendidos, como o conjun-
to básico de direitos individuais, coletivos, políticos e 
jurídicos que devem ser garantidos a todos, buscando 
assim, que qualquer um tenha liberdade, vida, igual-
dade, segurança, etc. Esses direitos são intimamente 
ligados, com o que entendemos por direito humanos, é 
como se direitos humanos fosse um conceito utilizado 
a nível internacional, enquanto que direitos fundamen-
tais, utilizado a nível nacional, como se estes, fossem a 
internalização daqueles.

 Assim como nada surge do acaso, o que enten-
demos hoje por direitos fundamentais, tem toda uma 
construção histórica, que na sua maioria das vezes en-
volve conflitos, lutas e guerras. A doutrina (majoritária) 
usando a história, classifica esses direitos em 3 gerações 
(ou dimensões), as quais serão posteriormente estuda-
das, mas que basicamente dizem que os direitos de 1ª 
geração, têm caráter individual, enquanto os de 2ª têm 
caráter coletivo, ou sociais, já os de 3ª, possuem caráter 
de fraternidade.

 Dentro desses direitos destacamos os de 2ª ger-
ação, que são aqueles que exigem a intervenção do Esta-
do, exatamente por impor a este que tome as providên-
cias para que tais direitos sejam de fato garantidos a 
todos, podemos citar como exemplo, o direito à saúde, 
e a educação, segurança, entre outros. São direitos que 
exigem um caráter prestativo por parte do Estado, exat-
amente, por este se propor e se obrigar a garanti-los, por 
intermédio do próprio texto constitucional. Esses dire-
itos surgiram em um momento histórico, em que as ga-
rantias individuais, conseguidas até então, se tornaram 
insuficientes, especialmente no que tange à consecução 
da vida digna e da igualdade.

 Assim como todo sistem a possui princípios, o 
direito também tem os seus, e há alguns que atingem 
e regram exatamente este assunto, como exemplo, po-
demos citar, a vedação ao retrocesso, o mínimo existen-
cial, a reserva do possível, entre outros. Ao estudarmos 
os casos concretos, percebemos que esses princípios 
muitas vezes se chocam, exatamente por versarem sobre 
a mesma coisa, mas sobre óticas diferentes, o mínimo 
existencial (o qual será mais bem estudado posterior-
mente), estabelece um conjunto mínimo de direitos que 
deve ser garantido a cada indivíduo, e ao fazer isso cer-
tamente está olhando o direito pela ótica das pessoas 
enquanto indivíduos, já a reserva do possível, busca es-

tabelecer um limite para se exigir o seu direito do poder 
público, que é a limitação do financeiramente possível, 
ou “do dinheiro em caixa”, e ao fazer isso, certamente 
está olhando o direito pela ótica do Estado. 

Esse embate claramente existente, entre o mínimo 
existencial e a reserva do possível no tocante à con-
cessão dos direitos sociais, é exatamente o objeto do 
presente estudo.

2 DESENVOLVIMENTO

 2.1 Dos Direitos Fundamentais

 Para adentrarmos no presente estudo, é 
necessário que entendamos primeiramente a sua essên-
cia, que por sua vez vem a ser a real importância dos 
famigerados direitos fundamentais no atual ordena-
mento jurídico brasileiro, e para tanto é de suma im-
portância termos conhecimento sobre o que a doutrina 
majoritária pensa sobre o referido assunto.

 Na doutrina brasileira podem ser encontradas 
várias expressões, com relação a esse tema, assim como 
Silva (1998, p. 179) nos traz alguns exemplos, tais como:

“direitos naturais, direitos humanos, direitos do 
homem, direitos individuais, direitos públicos subjeti-
vos, liberdades fundamentais, direitos fundamentais do 
homem”, etc.

 O referido doutrinador acima citado em sua 
obra ainda explica e distingue cada uma dessas ex-
pressões e, para o presente estudo, entendemos como 
mais adequada a expressão “direitos fundamentais do 
homem” que segundo Silva (1998, p. 182) consagram 
princípios e a ideologia política de cada ordenamento 
jurídico, estes direitos fundamentais, são instrumen-
tos e preceitos, que de dentro do direito positivo irão 
estabelecer prerrogativas e instituições, que como con-
sequência irão resultar na garantia de uma convivência 
que seja digna, livre e igual entre todas as pessoas.

 Moraes (2014, p. 28) também fala sobre o assun-
to, e em sua obra faz uma ligação desses direitos com 
o regime democrático, afinal, através da democracia, o 
povo escolhe os seus representantes e estes, investidos 
desse poder, irão decidir o rumo da nação, entretanto, é 
imprescindível lembrar que esse poder não é absoluto, 
havendo, na verdade, várias limitações, sendo uma delas 
os direitos fundamentais, que basicamente são direitos 
e garantias individuais e coletivas que o cidadão poderá 
opor contra outro cidadão, em uma relação denomina-
da pela doutrina como horizontal, mas também contra 
o próprio Estado, nesse caso numa relação vertical.
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 Em sua grande maioria, os direitos fundamen-
tais estão elencados no tão famoso rol do artigo 5º da 
Constituição Federal, que é a nossa lei maior, entretan-
to, convém lembrar que este rol não é taxativo, tanto que 
encontramos diversos direitos e garantias expressos em 
outros artigos da Magna Carta, e também temos os di-
reitos implícitos, que são os decorrentes dos princípios 
básicos e do regime democrático, além daqueles direitos 
que podem advir de Tratados Internacionais dos quais 
o Brasil seja signatário. (PENTEADO FILHO, 2011, p. 
55)

 De acordo com Silva (1998, p. 183) esses dire-
itos fundamentais consistem, na verdade, em situações 
jurídicas, sejam elas subjetivas ou até mesmo objetivas, 
que são definidas pelo próprio ordenamento jurídico 
positivo, que irão buscar a dignidade, igualdade e liber-
dade da pessoa humana.

 Com relação ao alcance e limitação dos direit-
os fundamentais Penteado Filho (2011, p. 56-57) ainda 
traz o conceito de que a constituição lá em seu artigo 
5º institui toda uma sistemática protetiva a esses dire-
itos, exatamente por isso é expressamente trazido a ig-
ualdade entre todos perante a lei, não podendo haver 
qualquer distinção seja lá qual for sua natureza, desta 
forma garante-se a todos os brasileiros (natos ou natu-
ralizados) e aos estrangeiros residentes no País (ou não 
residentes, segundo a doutrina e o STF) a inviolabili-
dade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança 
e prosperidade, exatamente conforme está previsto ao 
longo dos seus 78 incisos.

 Retornando agora à ligação acima referida entre 
os direitos fundamentais e o regime democrático, con-
vém citar o ilustríssimo doutrinador Canotilho (1993, 
p. 541, apud MORAES, 2014, p. 28), o qual diz que esses 
direitos cumprem

A função de direitos de defesa dos cidadãos sob 
uma dupla perspectiva: (1) constituem, num plano 
jurídico-objetivo, normas de competência negativa 
para os poderes públicos, proibindo fundamentalmente 
as ingerências destes na esfera jurídica individual; (2) 
implicam, num plano jurídico-subjetivo, o poder de ex-
ercer positivamente direitos fundamentais (liberdade 
positiva) e de exigir omissões dos poderes públicos, de 
forma a evitar agressões lesivas por parte dos mesmos 
(liberdade negativa).

 Ainda com relação a esses direitos fundamen-
tais encontramos na doutrina uma classificação feita 
usando 3 gerações (ou dimensões para alguns, termo 
este que consideramos ser mais adequado, apesar dessa 
discussão conotativa não ser objeto do presente estu-

do), classificação essa que segundo Moraes (2014, p. 29) 
basicamente consiste em dizer que os direitos funda-
mentais de primeira geração são os direitos e garantias 
individuais e políticos clássicos (liberdades públicas); 
já os de segunda geração (que serão posteriormente o 
enfoque da presente pesquisa) são os direitos sociais, 
econômicos e culturais, que surgiram em sua maioria 
a partir do início do século XX, enquanto os de tercei-
ra geração são os denominados direitos de solidarie-
dade ou fraternidade, que irão englobar o direito a um 
meio ambiente equilibrado, ao progresso, à paz, a uma 
saudável qualidade de vida, entretanto outros direitos 
difusos.

 Convém ainda, neste estudo, fazer menção a 
outra classificação existente na doutrina com relação 
aos direitos fundamentais. A classificação acima apre-
sentada se refere à sua evolução histórica, mas há tam-
bém na doutrina uma classificação destes levando em 
consideração o seu conteúdo jurídico ou o seu objeto, 
critério esse, aliás, que foi expressamente adotado pela 
Constituição Federal atual, em seu Título II, no qual 
buscou-se separá-los da seguinte forma: a) Direitos in-
dividuais: que focam as prerrogativas opostas individ-
ualmente contra o arbítrio estatal (art. 5º); b) Direitos 
coletivos: são os direitos do homem integrante de uma 
coletividade (art. 5º); c) Direitos sociais: encampam in-
tervenções ou prestações materiais do Estado no campo 
social, fracionando-se em direitos sociais propriamente 
ditos (art. 6º) e direitos trabalhistas (arts. 7º a 11); d) 
Direitos de nacionalidade: traduzem um vínculo jurídi-
co-político entre a pessoa e o Estado (arts. 12 e 13); e) 
Direitos políticos: estão relacionados à participação na 
vida política do Estado, abraçando as prerrogativas de 
votar e ser votado, de participar de referendo e plebisci-
to, etc. (arts. 14 a 17) (PUCCINELLI JÚNIOR, 2012, p. 
192).

 Tal classificação também é citada por Fernandes 
(2014, p. 311) o qual por sua vez faz uma crítica a essa 
classificação expressa pelo próprio texto constitucional 
em sua obra, chegando inclusive a chama-la de “míope 
para perceber a existência de direitos fundamentais con-
sagrados em outras partes do texto constitucional”, fa-
zendo assim alusão a outros direitos previstos pelo texto 
constitucional, mas que estão em outros artigos além 
desses apresentados no Título II (5º ao 17º), desta for-
ma referido autor afirma que aludida classificação “não 
leva a serio” o sistema de direitos fundamentais previsto 
na Constituição, como exemplos desses direitos que são 
previstos na Magna Carta, mas que não se encontram 
no Título II podem ser citados: direitos econômicos, 
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previstos no Art. 170; direitos ambientais elencada pre-
cipuamente no art. 225; direitos à educação, previsto no 
art. 205; direitos à saúde, no art. 196, entre tantos out-
ros.

2.2 Dos Direitos Fundamentais de Segunda Ger-
ação (ou dimensão)

 Após a explanação feita acima de uma maneira 
geral sobre os direitos fundamentais, cumpre doravante 
à presente pesquisa explanar pormenorizadamente so-
bre uma das gerações (ou dimensões) desses direitos, 
para que enfim consigamos chegar no ápice dessa dis-
cussão. Estudaremos um pouco sobre o que a doutrina 
nos traz sobre os direitos entendidos como os direitos 
de segunda geração, os chamados direitos sociais.

Com relação a esse tema, é interessante termos 
uma noção histórica do seu surgimento, Branco (2017, 
p. 127) em sua obra, fala sobre o assunto e diz que o 
descaso para com os problemas sociais associados às 
pressões decorrentes da industrialização em marcha, o 
impacto do crescimento demográfico e o agravamen-
to das disparidades no interior da sociedade, geraram 
novas reivindicações, que objetivavam conseguir que 
impor ao Estado um papel ativo na realização da justiça 
social, acontecimentos esses havidos a partir do início 
do século XX. O ideal do Estado liberal, vigente até 
então, não conseguia mais satisfazer às exigências do 
momento. Um novo entendimento do relacionamento 
entre o Estado e a sociedade levou os Poderes Públi-
cos a assumir o dever de intervir ativamente na vida da 
sociedade para que esta lograsse superar as suas angús-
tias estruturais. A partir de então é que surgiram diver-
sos estabelecimentos pelos Estados de seguros sociais 
variados, que importavam intervenção extrema na vida 
econômica e a orientação das ações estatais por objeti-
vos de justiça social. Em consequência, surgiram novos 
tipos de direitos, mas que não mais corresponderiam a 
uma pretensão de silêncio do Estado, mas que o obrig-
ariam a prestações positivas. São esses os denominados 
direitos de segunda geração, através dos quais se intenta 
instituir uma liberdade real e igual para todos, mediante 
a ação corretiva dos Poderes Públicos. Dizem respeito à 
assistência social, saúde, educação, trabalho, lazer etc. 

O princípio da igualdade de fato ganhou re-
alce nessa segunda geração dos direitos funda-
mentais, a ser atendido por direitos a prestação 
e pelo reconhecimento de liberdades sociais 
– como a de sindicalização e o direito de greve. 
Os direitos de segunda geração são chamados 
de direitos sociais, não porque sejam direitos 

de coletividades, mas por se ligarem a reivindi-
cações de justiça social. (BRANCO, 2017, p. 127)

 Novelino (2016, p. 272-273) também comenta 
sobre esses tipos de direitos, e diz que estão ligados à ig-
ualdade material, estão compreendidos neste rol, os di-
reitos sociais, econômicos e culturais. Os direitos soci-
ais fizeram despertar a consciência sobre a importância 
de se proteger as instituições, dando origem ao desco-
brimento de um novo conteúdo dos direitos fundamen-
tais. As proteções constitucionalmente asseguradas a 
determinadas instituições de direito público e privado, 
fundamentais para a sociedade, têm por escopo princi-
pal assegurar sua permanência e a preservação de sua 
essência contra qualquer tipo de lesão, sobretudo, por 
parte do legislador. 

 Sob a inspiração das Constituições Mexicana de 
1917 e a de Weimar de 1919, também sob a Declaração 
Soviética dos Direitos do Povo Trabalhador e Explora-
do, de 1918, nasceu a atualmente chamada de segun-
da geração de direitos fundamentais, que traz proteção 
aos direitos sociais, econômicos e culturais, em que do 
Estado não se é mais exigido silêncio, mas sim uma in-
tervenção, tendo em vista que a garantia à liberdade do 
homem é impossível sem sua participação. A necessi-
dade de prestação por parte do Estado corresponde aos 
chamados direitos sociais dos cidadãos, direitos esses 
que ultrapassam a individualidade e buscam abranger 
um caráter econômico e também social, com o objetivo 
de garantir a todos melhores condições de vida. Como 
já citado anteriormente, são grandes exemplos desses 
direitos, aqueles que são destinados a garantir a toda 
uma coletividade a saúde, o trabalho, a assistência so-
cial, a educação e os direitos dos trabalhadores. (BA-
HIA, 2017, p. 109).

 Mudando de assunto, mas longe de fugir do 
tema, há uma classificação que é unânime entre os 
doutrinadores, com relação aos direitos do cidadão 
com relação ao Estado, que são os chamados quatro 
Status de Jellinek, ideias essas que foram formuladas no 
final do Século XIX e repercutem efeito na doutrina até 
hoje, esses status podem ser entendidos basicamente 
desta forma: a) O indivíduo pode achar -se em posição 
de subordinação aos Poderes Públicos, caracterizando 
-se como detentor de deveres para com o Estado (status 
passivo); b) A circunstância de o homem ter person-
alidade exige que desfrute de um espaço de liberdade 
com relação a ingerências dos Poderes Públicos (status 
negativo); c) Em algumas situações, o indivíduo tem o 
direito de exigir do Estado que atue positivamente, que 
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realize uma prestação (status positivo) e d) O indivíduo 
desfruta de competência para influir sobre a formação 
da vontade do Estado, como, por exemplo, pelo direito 
do voto (status ativo) (JELLINEK, apud BRANCO, 
2017, p. 144-145).

 Analisando então os direitos de segunda ger-
ação sob a ótica dos status acima elencados, podemos 
identificar uma forte relação entre estes com o status 
positivo, tendo em vista que esses direitos buscam im-
por ao Estado a obrigação de prestar o serviço, de inter-
vir para que então esses direitos possam finalmente ser 
de fato garantidos e alcançados por todos. 

2.3 Dos Direitos Sociais 
 Mais especificamente agora dentro dos direitos 

fundamentais tidos como de segunda geração podemos 
encontrar alguns que são denominados como direitos 
sociais, e são exatamente esse que serão o objeto do pre-
sente capítulo.

 Primeiramente ao se pensar em direitos sociais, 
na mente de qualquer jurista automaticamente vem o 
art 6º da Constituição Federal de 1988, cujo objetivo foi 
de fato elencar quais seriam os direitos fundamentais 
sociais que seriam garantidos a todos pelo Estado bra-
sileiro, referido artigo traz a seguinte redação, de acordo 
com a Emenda Constitucional 90/2015: 

Art. 6º- São direitos sociais a educação, a saúde, a 
alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o 
lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 
maternidade e à infância, a assistência aos desam-
parados, na forma desta Constituição.

 Dentro desse rol, ganharão destaque posterior-
mente nesta pesquisa dois deles, quais sejam, saúde e 
educação, entretanto a priori é necessário que entenda-
mos a essência do que o termo “direitos sociais” quer 
dizer, e qual seu real sentido ao estar presente expressa-
mente no texto constitucional.

 Lenza (2016, p. 1.295) comenta sobre esse 
assunto, segundo ele os direitos sociais, são direitos que 
se apresentam como prestações positivas, que deverão 
ser exercidas pelo Estado, nesse caso o Estado Social de 
Direito, e na maioria das vezes, esses direitos visam con-
cretizar uma igualdade substancial e social nessa busca 
de melhores e adequadas condições de vida. Ainda se-
gundo Lenza (2016, p. 1.295), esses direitos fundamen-
tais sociais têm aplicação imediata, conforme diz o § 1º 
do Artigo 5º da CF/88 “As normas definidoras dos di-
reitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata”, 
desta forma, a sua não prestação pode ser implemen-

tada pelas técnicas de controle, ou seja, o mandado de 
injunção ou até mesmo a ação direta de inconstitucio-
nalidade por omissão (ADO).

Ainda com relação a esse tema dos direitos so-
ciais, Dutra (2.017, p. 136) também explica que esses 
direitos são, conforme evolução histórica dos direitos 
fundamentais, classificados como sendo de segunda di-
mensão (ou geração), sendo que em seu aspecto materi-
al há uma vinculação com a busca da igualdade, eles irão 
amparar os hipossuficientes, exigindo fáticas prestações 
positivas por parte do Estado. Ilustríssimo doutrinador 
Cunha Júnior (2009, p. 715-716, apud DUTRA, 2017, p. 
136) ainda diz que os direitos sociais são

“posições jurídicas que credenciam o indivíduo a 
exigir do Estado uma postura ativa, no sentido de 
que este coloque à disposição daquele, prestações 
de natureza jurídica ou material, consideradas 
necessárias para implementar as condições fáticas 
que permitam o efetivo exercício das liberdades 
fundamentais e que possibilitam realizar a igual-
ização de situações sociais desiguais, propiciando 
melhores condições de vida aos desprovidos de re-
cursos materiais”.

2.3.1 Do Direito à Saúde

 Como definido no capítulo acima tratado um 
dos tipos de direitos sociais, é o direito à saúde, indiscu-
tivelmente um dos mais importantes, e tratar sobre esse 
tema é exatamente o objetivo desta parte da pesquisa.

 O direito à saúde após já consagrado no Art. 6º, 
é tratado no Capítulo da Ordem Social, e a Constituição 
reservou um artigo para explicar especificamente o que 
significa o direito à saúde no Estado brasileiro, tal re-
dação está presente no artigo 196, o qual diz

 
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Esta-
do, garantido mediante políticas sociais e econômi-
cas que visem à redução do risco de doença e de 
outros agravos e ao acesso universal e igualitário 
às ações e serviços para sua promoção, proteção e 
recuperação.

 isso não esgota o assunto, afinal o Estado deve 
também preocupar-se igualmente com a prevenção 
de doenças e outros agravos, mediante a redução dos 
riscos, isso conforme consta no arts. 166 e 198, II da 
Constituição Federal Brasileira. É interessante notar 
também que o tema está intimamente ligado com a 
dignidade da pessoa humana e o direito à igualdade, que 
possuem como um pressuposto o Estado-garantidor, ou 
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o caráter ativo deste, cuja obrigação é garantir que cada 
indivíduo terá o mínimo de condições necessárias para 
viver e também para se desenvolver. (TAVARES, 2012, 
p. 854)

 Uma leitura superficial dos artigos 196 a 200 
da Constituição basta para vermos que se tratam da 
formalização da positivação, ou seja, referidos artigos 
além de serem normas definidoras de direitos, que de-
finem o direito à saúde como de titularidade universal 
e subjetivo, também trazem um lado impositivo de de-
veres e tarefas, ou seja, conforme a redação do artigo 
196 a saúde é um direito de todos e um dever do Es-
tado, e com isso impõe-se ao poder público uma série 
de tarefas, tais como a promoção de políticas sociais e 
econômicas que visem à redução do risco de doença e 
de outros agravos, também estabelecer acesso universal 
e igualitário às ações e prestações nessa área. Em um 
segundo plano o texto constitucional remete a regula-
mentação das ações e serviços de saúde ao legislador 
em seu artigo 197, posteriormente ainda cria e fixa as 
diretrizes do sistema único de saúde no artigo 198, e 
interessantemente também traz possibilidade de par-
ticipação da iniciativa privada na prestação da assistên-
cia à saúde em seu artigo 199, e por fim em seu artigo 
200 estabelece, mesmo que de forma exemplificativa as 
atribuições que irão ser competência do Sistema Único 
de Saúde. (SARLET; MARINONI; MITIDIERO, 2017, 
p. 672)

 As ações e serviço de saúde possui grande rele-
vância, e é interessante notar que cabe ao poder pú-
blico dispor, conforme dispositivos legais, sobre a sua 
regulamentação, fiscalização e o controle, devendo sua 
execução ser feita diretamente ou por intermédio de 
terceiros, assim como por pessoa física ou jurídica de 
direito privado (art. 197). Na doutrina podemos en-
contrar uma dupla vertente dos direitos sociais, e com 
relação à saúde essa classificação é mais evidente ainda, 
pois enquanto direito social, no texto da Constituição 
Federal de 1988, possui: 1º) natureza negativa: pois o 
poder estatal ou até mesmo particular devem coibirem- 
se de praticar atos que venham prejudicar a outrem e 2º) 
natureza positiva: pois exige-se um Estado prestacion-
ista, para que o direito social possa ser implementado. 
(LENZA, 2.016, p. 1296)

2.3.2 Do Direito à educação

 Outro direito também de caráter social que é ex-
pressamente previsto pela Constituição Federal de 1988 
é o direito à educação, o artigo 205 traz a seguinte re-

dação

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do 
Estado e da família, será promovida e incentivada 
com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o ex-
ercício da cidadania e sua qualificação para o tra-
balho.

O doutrinador Mendes (2.017, p. 589-590) tam-
bém comenta sobre o assunto e diz que dentre os di-
reitos sociais, o direito à educação tem assumido uma 
importância muito grande para a concretização dos va-
lores tutelados pela Constituição e, principalmente no 
tocante ao mínimo de dignidade para os cidadãos.

 O art. 6º e o art. 205 da Constituição consagram 
o direito à educação como direito de todos e dever do 
Estado, mas, além disso, o texto constitucional ainda 
estabeleceu uma série de princípios que servirão como 
“norte” para a atividade do Estado com o objetivo de 
efetivar esse direito, como exemplos, podemos citar: a 
igualdade de condições para o acesso e permanência 
na escola, o pluralismo de ideias e de concepções ped-
agógicas e a autonomia universitária, além da gratu-
idade do ensino público em estabelecimentos oficiais, 
gestão democrática do ensino público, garantia de pa-
drão de qualidade de piso salarial profissional nacional-
para os professores da educação pública, nos termos da 
lei federal (CF, art. 206). (MENDES; BRANCO, 2017, p. 
589)

 Além disso, podemos ver que a jurisprudência 
tem atuado ativamente, no tocante à efetiva concret-
ização desse direito, como exemplo disso podemos ver a 
súmula vinculante 12 do Supremo Tribunal Federal que 
diz: “A cobrança de taxa de matrícula nas universidades 
públicas viola o disposto no art. 206, IV, da Constitu-
ição Federal”. 

2.4 O mínimo existencial

 Com relação à concretização desses direitos 
tratados, há alguns institutos, que são para a maioria 
dos doutrinadores, princípios que vão reger a relação 
do Estado (enquanto ente responsável pela real garan-
tia) e o direito em si, a seguir falaremos sobre dois dess-
es, a saber, o mínimo existencial e a reserva do possível.

 Primeiramente ao se falar em mínimo existen-
cial, é necessário entendermos sua origem, a ideia de 
“mínimo existencial” adveio da doutrina alemã, aludida 
expressão pretende delimitar e agrupar, um conjunto 
reduzido de direitos fundamentais, os quais serão es-
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senciais para uma vida digna (MASSON, 2.016, p.294).
 Aludida origem também é lembrada por Noveli-

no (2014, p. 637) o qual diz que referido termo se trata 
de uma “conjugação da dignidade da pessoa humana, 
da liberdade material e do Estado Social”, também diz 
que essa expressão surgiu na Alemanha, em uma de-
cisão do Tribunal Federal Administrativo, a qual fora 
proferida em 1953, e posteriormente foi incorporada 
na jurisprudência do Tribunal Federal Constitucional 
daquele país. 

Ainda com relação esse princípio Barroso (2011, 
p. 202, apud MASSON, 2016, p. 294) diz que o con-
ceito de mínimo existencial pode ser entendido como 
um conjunto de situações materiais que são essenciais 
e elementares, cuja presença, vem a ser um pressupos-
to da dignidade para qualquer pessoa. Se alguém viver 
aquém daquele nível estabelecido, o mandamento con-
stitucional não estará sendo respeitado.

Muito embora agora tenhamos entendido o que o 
termo quer dizer, é demasiadamente complicado con-
seguir precisamente definir o que seria esse “conjunto 
mínimo de direitos fundamentais” que são essenciais 
para uma vida digna, afinal, é um trabalho árduo saber 
precisar o completo significado do que vem a ser uma 
vida digna. No tocante a esse assunto, analisemos agora 
os posicionamentos de alguns doutrinadores.

 De acordo com Ana Paula de BARCELLOS (apud 
NOVELINO, 2014, p. 637), o mínimo existencial com-
preende “os direitos à saúde, educação, assistência aos 
desamparados (alimentação, vestuário e abrigo) e aces-
so à justiça”. Somente após a disponibilização dos recur-
sos necessários para a promoção desses direitos, é que 
deve o poder público discutir, em relação ao restante, 
quais serão as demandas que merecem atendimento.

Outro pensamento que tem grande influência com 
relação a esse tema é a visão apresentada por Ricardo 
Lobo Torres (1989, apud MARTINS, 2017, p. 1053-
1054) o qual afirma que aludido termo faz alusão a um 
conjunto de “condições mínimas de existência humana 
digna que não pode ser objeto de intervenção do Estado 
e que ainda exige prestações estatais positivas”. Segundo 
mesmo autor esse conjunto abrange quaisquer direitos 
que possam ser considerados essenciais e inalienáveis, 
para ele não há norma específica regulamentadora, mas 
na verdade está compreendido em diversos princípios 
constitucionais, tais como o princípio da igualdade, re-
speito à dignidade humana, entre outros. Ainda para 
completar o pensamento com relação ao mínimo ex-
istencial, é de suma importância entendermos o que o 
mesmo autor, acima citado, expressamente conclui

O mínimo existencial é direito protegido negativa-
mente contra a intervenção do Estado e, ao mesmo 
tempo, garantido positivamente pelas prestações 
estatais. Diz-se, pois, que é direito de status negati-
vus e de status positivo, sendo certo que não raro se 
convertem uma na outra ou se co-implicam mutua-
mente a proteção constitucional positiva e negativa.

2.5 Da reserva do possível

Outro princípio que também é norteador da con-
cretização dos direitos sociais vem a ser a chamada 
reserva do possível, a qual é alvo de muitas críticas por 
parte de alguns doutrinadores. Estudaremos a seguir 
um pouco sobre referido instituto.

 Assim como no princípio anterior, esse também 
teve origem no direito alemão, assim como relata Fer-
nandes (2014, p. 582) que diz que a “reserva do possível” 
começou a ser usada a partir da década de 1970, foi cri-
ada no Tribunal Constitucional alemão e basicamente 
significa a possibilidade financeira para prestação dos 
direitos sociais por parte do Estado, sendo que uma vez 
que essas prestações positivas dependem da presença de 
recursos nos cofres públicos.

 Dutra (2017, p. 136-137) também comenta so-
bre o assunto e diz que a escassez de recursos finan-
ceiros nos cofres públicos irá delimitar a gradatividade 
da concretização dos direitos fundamentais de segunda 
dimensão. A reserva do possível pode então ser enten-
dida como o obstáculo para a implementação dos dire-
itos e garantias fundamentais de segunda geração que o 
“financeiramente possível” estabelece.

 Consequentemente a esse princípio tem- se o 
reconhecimento de que os famigerados direitos soci-
ais que são assegurados na Constituição devem, sim, 
ser efetivados pelo Poder Público, entretanto, apenas 
na medida em que isso seja possível. Ademais é impre-
scindível ressaltar que esse princípio não significa um 
“salvo conduto” para que o Estado consiga simples-
mente não cumprir suas obrigações sob a proteção de 
uma simples alegação de “falta de dinheiro em caixa”. A 
não concretização, ou até a parcial efetivação, de direit-
os constitucionalmente assegurados somente se justifi-
ca se, no caso concreto, for possível demonstrar a real 
impossibilidade financeira por parte do Estado (PAU-
LO; ALEXANDRINO, 2017, p. 244).

 Ao vermos essa situação, sabendo que os dire-
itos sociais são subjetivos e exigíveis por parte de cada 
pessoa, encontramos o judiciário abarrotado de autos, 
em que pessoas buscam do Estado a concretização de 
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algum direito social constitucionalmente garantido, en-
quanto do outro lado, o poder público alega a impossib-
ilidade financeira para satisfazer tal necessidade, vemos 
então na realidade, o “embate” entre mínimo existencial 
e reserva do possível.

O que leva a outra discussão é que muitas vezes 
essa situação chega para que o poder judiciário possa 
decidir, mas, segundo Mendes (2017, p. 582) argumen-
ta-se que tal poder, muito embora esteja vocacionado a 
concretizar a justiça no caso concreto, talvez não tenha 
condições de, ao examinar determinada pretensão à 
prestação de um direito social, conseguir precisar as 
consequências gerais que a destinação de recursos pú-
blicos em benefício da parte irá ter, especialmente com 
relação aos invariáveis prejuízos para o todo.

2.6- A Emenda 95 de 2016 e o “conflito” entre o 
mínimo existencial e a reserva do possível

 Um dos temas que tem sido alvo de muitas críti-
cas nos últimos tempos, certamente foi a Emenda 95 
de 2016, a qual instituiu o no regime fiscal e alterou o 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Ficou 
popularmente conhecida, quando ainda estava no for-
mato de projeto de emenda constitucional, que recebeu 
o nº 241, como “PEC do teto”, exatamente, pelo fato de-
sta ter vindo para estabelecer um limite para os gastos 
públicos, por um período de 20 anos, ou exercício fi-
nanceiros.

 A promulgação dessa emenda, evidencia o em-
bate existente entre os princípios do mínimo existencial 
e o da reserva do possível, afinal, temos de um lado, os 
políticos e juristas inclinados mais ao ideal de direita, 
ou liberal, defendendo veementemente essa reformu-
lação, pelo fato de ser ilógico aceitar a situação em que 
estava, na qual o poder público gastava mais do que ar-
recadava, a chamada “reserva do possível”, enquanto de 
outro lado temos os mais inclinados aos ideais da es-
querda, ou sociais, que já criticavam enquanto ainda era 
PEC, e agora mais ainda são contra à essa limitação dos 
gastos públicos, especialmente no tocante aos gastos 
com saúde e educação, que são integrantes do chamado 
“mínimo existencial”. A seguir apresentaremos breve-
mente alguns posicionamentos de doutrinadores sobre 
referido assunto.

   De acordo com Vieira e Benevides (2016, p. 
06) a PEC 241, que posteriormente se tornou a Emen-
da 95 de 2016, acima citada, vai estabelecer o teto para 
as despesas primárias de cada poder, o qual vai ter sua 
base fixada no valor das despesas pagas no exercício de 

2016. A partir então do primeiro exercício financeiro, 
este teto será corrigido apenas pela inflação, indicado 
pelo IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) 
do respectivo ano anterior, durando ao todo vinte exer-
cícios financeiros, ou vinte anos. Desta forma então, a 
despesa primária estaria impedida de crescer, mas, será 
“congelada” no valor real de 2016, que é a base fixa e 
inicial, pois a alteração ao longo dos vinte anos, levará 
em consideração apenas a inflação, evitando ao menos 
que o valor investido diminua. A emenda até trouxe a 
possibilidade de uma alteração nisso, mas apenas após 
o décimo exercício de vigência da PEC, por meio de um 
projeto de Lei de iniciativa do Presidente da República.

Ainda conforme Vieira e Benevides (2016, p. 06) 
com relação aos pisos definidos na CF para a saúde e a 
educação, a PEC, em seu artigo 104, propõe alteração do 
ADCT para que, a partir de 2017, a aplicação mínima 
seja calculada pela correção do limite mínimo do ano 
anterior, reajustado pelo IPCA do exercício anterior.

Vazquez (2016, p. 01) também comenta sobre o 
assunto e diz que ao congelar os gastos públicos, a PEC 
241 vai desestruturar todo o financiamento da política 
social brasileira, pois vai eliminar a vinculação de re-
ceitas que seriam destinadas à educação e ao orçamento 
da seguridade social, que compreendem as políticas de 
saúde, previdência e assistência social. Essas vinculações 
expressavam conquistas sociais, que foram garantidas 
pelo texto constitucional de 1988, de modo que desse a 
segurança de que o gasto público iria sempre priorizar 
estas área sócias, independentemente do governo que 
estivesse no poder.

Vazquez (2016, p. 04) ainda comenta especifica-
mente sobre os gastos com Saúde e Educação que foram 
temas deste trabalho, e diz que será feita a substituição 
da arrecadação tributária e do crescimento econômico 
como o fator determinante do orçamento disponível 
para estas áreas pela regra de correção pela inflação do 
ano anterior a qual será válida para todo o gasto pú-
blico federal, além, obviamente, da decisão política de 
aplicação de recursos acima dos percentuais mínimos 
estabelecidos.

Mas há também pesquisadores que apoiam essa 
mudança no regime fiscal, pois, em sua maioria, veem 
a não vinculação das receitas, como uma alternativa 
às dificuldades orçamentárias pelas quais o Brasil tem 
passado, como exemplo, podemos citar Nunes; Fran-
co e Oliveira (2017, p. 150) os quais dizem que a PEC 
241/2016 informa que há uma necessidade urgente de 
se limitar os gastos públicos,  devida a situação de dese-
quilíbrio fiscal pela qual tem passado o Governo Feder-
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al nos últimos anos. Se faz necessária uma estabilização 
do crescimento da despesa primária, como uma forma 
de ter controle sobre a expansão da dívida pública. 

Segundo os mesmos autores a EC 95/2016 vai ten-
tar combater a crise fiscal que o Brasil tem vivido, e para 
tanto apela para superação da vinculação de recursos, 
que ocorreram por um processo gerado pela descen-
tralização e dispersão de criação de novas despesas, o 
que acabou resultando no crescimento acelerado e des-
controlado dos gastos públicos. A proposta aduz que a 
introdução de limites ao crescimento da despesa global 
preservará as prerrogativas dos poderes constituídos, 
ou seja, a autonomia para alocarem os recursos públi-
cos de acordo com as necessidades da população.

Já Centeno (2016, p. 57) defende veementemente a 
inconstitucionalidade da PEC 241, e diz que esta ao cri-
ar uma norma que busca regrar por um lapso temporal 
significativo (20 anos), a forma de alocação de recursos 
para a área da saúde, preponderantemente impondo a 
redução dos limites mínimos que deverão ser aplicados 
pela União em tão essencial área social, de forma que 
sem sombra de dúvidas irá reduzir a cobertura que hoje 
é destinada a esse tão importante direito fundamental, 
se torna claramente, um retrocesso social, chegando a 
afrontar o artigo 60, §4º, inciso IV, da Constituição, se 
tornando indiscutivelmente inconstitucional.

Neste ponto, alguns dados cabem ser menciona-
dos, por exemplo, conforme o Conselho Nacional de 
Saúde, a estimativa é de que durante esses 20 anos de 
vigência do teto constitucional, haverá uma redução 
dos investimentos na saúde em torno de 400 bilhões de 
reais. Também é importante ressaltar que considerando 
o aumento demográfico de 20 milhões de brasileiros, 
previsto até o ano 2.036, o gasto per capita do Brasil 
cairá para US$ 411,00, enquanto que sem o teto e com 
uma média de crescimento do PIB de 2% ao ano, isso 
seria de US$ 671,00 (LIMAVERDE; SANTOS JUNIOR; 
KHAMIS, 2017, p. 490-491).

Para finalizar o estudo sobre a referida PEC que 
instituiu o “teto” dos gastos públicos, convém explicitar 
o pensamento que Vieira Junior (2016, p. 42) concluiu 
ao estudar o mesmo tema, e diz

Constatamos, ao analisar a PEC nº 55, de 2016, a 
inexistência de quaisquer medidas compensatórias ou 
“esquemas alternativos”, no dizer de Canotilho, que pu-
dessem mitigar a aniquilação dos direitos sociais pro-
movida pelo congelamento de despesas primárias pelos 
próximos vinte anos, o que reforça a compreensão de 
estarmos diante de flagrante violação ao texto consti-

tucional, que consiste na mitigação de direitos funda-
mentais, direitos esses considerados inatingíveis pelo 
inciso IV do § 4º do art. 60 da CF.

3 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Após o presente estudo, pudemos obter uma 
compreensão sobre o tema dos direitos fundamentais, 
analisamos alguns deles e o próprio significado do ter-
mo. Pudemos, também, entender o contexto em que os 
direitos conhecidos como sociais surgiram, que foi em 
um momento em que necessitou- se da intervenção es-
tatal, afinal, uma pessoa que possuía apenas os direitos 
até então garantidos, estava fadada a não alcançar uma 
vida digna, buscou- se então, exigir uma participação 
ativa por parte do Estado, no tocante à concessão de 
certos tipos de direitos, almejando assim, que houvesse 
igualdade entre todos.

 Dentro do rol dos direitos sociais temos alguns 
exemplos, que indiscutivelmente, fazem parte da vida 
de todos, tais como: direito à educação, à saúde, à as-
sistência social, entre outros; no presente estudo, con-
seguimos analisar alguns destes e entendemos sua real 
importância, e compreendemos o porquê é papel do 
Estado cuidar dos meios para que tais direitos sejam de 
fato garantidos a todas as pessoas. 

 Apesar de sabermos que a concessão de tais di-
reitos é de responsabilidade do Estado, vimos que ain-
da há certas limitações no caso concreto, afinal, assim, 
como todo ramo do direito, este também possui alguns 
princípios, e vimos alguns deles, tais como o mínimo 
existencial e a reserva do possível, sendo que basica-
mente o mínimo existencial consiste em um conjunto 
básico e inatingível de direitos que devem ser garanti-
dos a todos os indivíduos, não podendo haver qualquer 
tipo de distinção e, por sua vez, a reserva do possível 
seria uma possível “saída” para o Estado, pois, basica-
mente, significa que o poder público deve sim, de fato, 
garantir todos esses direitos, mas limitado até o “finan-
ceiramente possível”, ou seja, evitando que o Estado 
contraia dívidas estratosféricas, em nome da garantia 
dos direitos sociais.

 Presenciamos no último ano, a aprovação de 
uma Emenda Constitucional, que versou exatamente 
sobre isso, que “trasladou” o princípio da reserva do pos-
sível para o texto constitucional, que adveio da PEC que 
ficou conhecida como “PEC do teto”, por exatamente 
buscar estabelecer o novo regime fiscal, impedindo as-
sim que por pelo menos 20 exercícios financeiros (ou 20 
anos), o poder público gaste mais do que o possível.
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Muito embora seu discurso seja ótimo e, até o mes-
mo o objetivo seja bom, vimos que na realidade essa 
Emenda tem grandes chances de trazer consequências 
extremamente ruins, especialmente no tocante à garan-
tia dos direitos presentes no conjunto do mínimo exis-
tencial. Apesar de já ter sido aprovada, essa discussão é 
muito válida, é necessário que saibamos o que virá, para 
que possamos estar preparados.

Em um momento tão difícil como esse, em que 
vem passando o Brasil, deixar de investir (ou imped-
indo que o investimento aumente) em coisas tão essen-
ciais como a saúde e educação, certamente acabará por 
piorar tudo isso.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS SOBRE O CON-
CEITO DE JUSTIÇA

O acesso à justiça é um assunto relevante nos dias 
de hoje. Quase todas as pessoas tentam expor seus 
pensamentos a respeito do que de fato seria algo justo 
ou não dentro de uma sociedade. Mas primeiramente, 
para ser possível uma plena análise do acesso a esse di-
reito, é necessário fazermos uma breve e prévia reflexão. 
 O conceito da palavra “Justiça” não é exprim-
ido de um modo simples, ou como algo que se possa 
definir ou delimitar de uma forma exata. Na verdade, 
a “Justiça” traz um conceito fundamental, da ética, da 
filosofia social e jurídica, bem como da vida política, so-
cial, religiosa e jurídica. (ABBOUD et al., 2013, p. 185).
 Compreendendo o amplo sentido da palavra 
“justiça”, importa primeiramente para seu real enten-
dimento, identificar a sua formação e desenvolvimen-
to ao longo de nossa história dentro das sociedades, e 
principalmente sua discussão diante do pensamento de 
alguns filósofos. (ABBOUD et al., 2013, p. 185).
 Aristóteles foi o primeiro filósofo a criar uma 
teoria forte sobre o que seria a Justiça. Baseado no 
princípio de igualdade, de acordo com a ideia pitagórica 
e platônica de justiça como virtude, emprega o realismo 
do meio termo na análise dos fatos como investigação 
da justiça. (ABBOUD et al., 2013, p. 188-189).
 As duas ideias centrais da filosofia política de 
Aristóteles podem ser representadas como: A justiça é 
teleológica; para definir os direitos de cada indivíduo 
dentro de uma sociedade, é preciso saber qual é o télos 
(palavra grega que significa propósito, finalidade ou ob-
jetivo) da prática social em questão. A justiça é honorí-
fica; compreender o télos de uma prática, ou seja, tentar 
compreender ou discutir as virtudes que ela deve hon-
rar e recompensar.  (SANDEL, 2015, p. 201).
 A principal chave para analisar e entender a éti-
ca e a política de Aristóteles é a definição da força dessas 
duas considerações e a relação existente entre ambas. 
(SANDEL, 2015, p. 201).
 Partindo desta concepção tradicional da justiça, 
em conjunto com a proposta de Santo Tomás de Aquino 
e de Santo Agostinho, temos a justiça verdadeira pau-
tada no cristianismo mediante a prática do amor, da 
caridade e da devoção. Passou-se, então, a delimitar nos 
contornos das teorias do direito e das teorias políticas 
uma maneira de se dividir o estudo de justiça dividida 
em uma vista formal, como um valor ético-social pos-
itivo, no qual se atribui a uma pessoa o que lhe é dev-
ido; e seu aspecto material, ou seja, os valores com os 

quais é decidido aquilo que é devido a alguém, e que 
são formulados normalmente com base em concepções 
metafísicas. (ABBOUD et al., 2013, p. 189).
 Vemos que essa visão também é firmada em 
Aristóteles, o qual diz que a justiça significa dar às pes-
soas o que elas merecem, dando a cada um o que lhe é 
devido. Mas quais são as justificativas relevantes para 
podermos dizer o que tal pessoa merece ou não? Qual 
é a base para analisarmos esse mérito? Neste termo, 
a justiça envolve dois fatores: as coisas e as pessoas a 
quem elas são destinadas. Normalmente dizemos que 
pessoas iguais devem receber coisas iguais. Porém, 
neste contexto também temos outro problema: Iguais 
em que sentido? Infelizmente isso acaba sendo difícil de 
se concluir pois tal assunto depende do que está sendo 
distribuído e das virtudes relevantes em cada caso con-
creto. (SANDEL, 2015, p. 201-202).
 A definição da “justiça” como a “capacidade de 
distribuir o que é igual” não é cem por cento correta, 
pois a palavra “justo” se aplica antes ao homem que 
escolhe do que ao homem que é capaz de distribuir o 
que é igual, de tal forma que a justiça não poderia ser 
uma capacidade de distribuir o que é igual, pois assim, o 
homem mais justo seria aquele com a maior capacidade 
distribuir o que é igual. (PESSANHA, 1987, p. 170-
171). 
 A questão central é a compreensão de que a 
classificação da justiça em um ou dois aspectos, acaba 
sendo insuficiente para se fazer uma análise completa 
do assunto, não possibilitando uma construção no sen-
tido do justo na aplicabilidade do direito, tampouco 
acompanhando o desenvolvimento filosófico e o estudo 
científico. (ABBOUD et al., 2013, p. 189-190).
 Como pode-se ver, o debate sobre o significa-
do que a palavra “Justiça” traz, não é atual, é algo que 
ocorre por muito tempo. Nos dias de hoje não é difer-
ente, mas no final das contas, como dito, a Justiça acaba 
se tornando como algo difícil de se dar um significado 
único e preciso.
 Portanto, como podemos a partir dos julga-
mentos que fazemos, alcançar princípios de justiça 
que acreditamos ser aplicáveis em todas as situações? 
Ou seja, no que se baseia o raciocínio moral? Para ver-
mos como se dá o processo de raciocínio moral, deve-
mos dar atenção para duas situações: uma delas, é uma 
história fictícia discutida por filósofos, e a outra, é uma 
história atual sobre um profundo dilema moral. (SAN-
DEL, 2015, p. 25).
 Com isso, para saber se uma sociedade é justa, é 
preciso fazer uma análise de como ela distribui as coisas 
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que valoriza, principalmente sua renda e riqueza, de-
veres e direitos, poderes e oportunidades, cargos e hon-
rarias, pois uma sociedade justa deverá distribuir tais 
bens da maneira mais correta na medida do possível. 
Porém, as questões difíceis começam quando indaga-
mos o que é devido às pessoas e o porquê. Desta forma, 
fica claro que o melhor a se fazer, é apenas tentar ir o 
mais próximo possível do que seria a Justiça. (SANDEL, 
2015, p. 24).

A JUSTIÇA NO BRASIL

 Quando analisamos a vida das pessoas dentro 
de sociedades democráticas, conseguimos notar uma 
grande divergência entre o certo e o errado, entre justiça 
e injustiça. 
 Algumas pessoas defendem o direito ao aborto, 
outras o consideram um crime. Algumas acreditam que 
a justiça requer que o rico use seus recursos para ajudar 
o pobre, enquanto outras acham que não é justo cobrar 
de alguém dinheiro obtido por esforço próprio. Algu-
mas defendem o sistema de cotas, enquanto outras con-
sideram como uma indireta forma de discriminação. 
Algumas rejeitam a tortura de suspeitos de terrorismo 
por considerarem um ato abominável contra a socie-
dade, enquanto outras a rejeitam em qualquer hipótese; 
fora tantos outros assuntos. (SANDEL, 2015, p. 31).
 Com essas divergências dentro de uma mesma 
sociedade, podemos ver que eleições são vencidas e 
perdidas com base nessas guerras culturais. E de acordo 
com a intensidade que debatemos as questões morais 
na vida pública, e sobretudo a respeito do que é justo ou 
não, podemos pensar que nossas convicções morais es-
tão fixadas pela maneira como fomos criados ou devido 
a nossas crenças, além do alcance da razão. (SANDEL, 
2015, p. 31).
 O Estado moderno mostra-se neste contexto, 
e seu propósito está no reconhecimento do governo 
como uma unidade de ordem permanente, porém, não 
impedindo que ocorram as transformações e mudanças 
que se operam dentro da sociedade e sobretudo, na vida 
e nos ideais dos cidadãos. (FERRAZ JUNIOR, 2009, p. 
15).
 É nesse contexto que notamos sua capacidade 
jurídica e sua soberania. No entanto, tal concepção não 
pode deixar de lado o fato do Estado como atualização 
perene das forças econômicas de uma sociedade, e neste 
viés, a concepção de que o Estado subordina suas ativ-
idades aos direitos que ele declara, no sentido de que 
não delimita a sua esfera de interferência ou de que fixa 

a juridicidade de toda e qualquer interferência neste ou 
naquele outro setor da produção humana, mas sobretu-
do no intuito de realizar o bem-estar geral. (FERRAZ 
JUNIOR, 2009, p. 15-16).
 E para a busca do bem-estar geral perante o Es-
tado, a implementação do direito à igualdade é funda-
mental dentro de uma sociedade democrática, já que 
em última análise esta significa a igualdade no exercício 
dos direitos civis, políticos, econômicos, sociais e cul-
turais e consequentemente, o acesso à algo justo perante 
os indivíduos de uma sociedade. A busca democrática 
requer fundamentalmente o exercício em igualdade de 
condições dos direitos humanos elementares. (PIOVE-
SAN, 2005, p. 10).
 Se a democracia necessita muito da igualdade, a 
implementação deste direito, por sua vez, impõe tanto 
o desafio de eliminar toda e qualquer forma de discrim-
inação como o desafio de promover a igualdade, e por 
consequência, a justiça entre os cidadãos, tarefa difícil 
em meio à um país de tamanha diversidade cultural e 
de extensão territorial tão grande como o Brasil. (PIO-
VESAN, 2005, p. 10).
 Portanto, com tal vasta cultura, a persuasão 
moral seria difícil, e o que consideramos ser um debate 
público sobre o que é justiça e o que é justo, não passaria 
de afirmações em uma disputa ideológica. (SANDEL, 
2015, p. 31).
 Como, então, podemos raciocinar claramente 
no disputado terreno da justiça e da injustiça, da igual-
dade e da desigualdade, dos direitos individuais e do 
bem comum?
 A resposta é que tais buscas não são simples-
mente individuais, mas coletivas, pois não podemos 
descobrir o significado da justiça ou a melhor maneira 
de viver apenas por meio da introspecção. Tais debates 
nos estimulam a articular e justificar nossas convicções 
morais e políticas, principalmente sobre o que é justo 
ou não. (SANDEL, 2015, p. 32-33). 
 Portanto, ao analisar a sociedade democrática, 
conseguimos notar a necessidade de uma estrutura para 
tentar organizar todas essas questões sem um ponto 
fixo. Com isso, o Estado, principalmente por meio de 
sua Constituição, estabelece a obrigação de existência 
de normas para coibir práticas atentatórias aos direit-
os e liberdades fundamentais (art. 5º, XLI), bem assim 
práticas de racismo (art. 5º, XLII), de tortura e de ter-
rorismo (art. 5º, XLIII), dentre tantos outros problemas 
que enfrentamos em nossa sociedade. (MENDES, 2014, 
p. 170).
 Frente a tudo isso, uma pergunta permanece:  



| 55 

como fica a real situação da Justiça na sociedade em que 
vivemos? Sabemos que nosso país é de grande tamanho, 
tanto em território quanto em sua população, e segundo 
o site do IBGE (2018), em 2018, a projeção da popu-
lação do Brasil é de mais de 208 milhões de habitantes. 
Mas será que todas estas pessoas conseguem ter seus 
direitos devidamente protegidos e um devido Acesso à 
Justiça?

O ACESSO À JUSTIÇA DENTRO DO
ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO

 É muito difícil examinar de forma dissocia-
da a Justiça e o Direito. A tradição jurídica ocidental 
preserva a ordem e ao mesmo tempo a noção de fazer 
a justiça, que é marcada por uma forte preservação de 
direitos individuais e no bem-estar da comunidade. Na 
realidade, a tradição jurídica ocidental alçou a justiça 
como o ideal do próprio direito. (ABBOUD et al., 2013, 
p. 187).
 Portanto, já que é essencial a análise do Acesso à 
Justiça e o Direito andando juntos, uma análise do judi-
ciário nos permite perceber como funcionam os esque-
matismos referidos.
 O processo judicial pode ser visto como uma se-
quência de ações. O que faz um processo caminhar, não 
são apenas as formalidades, mas sobretudo, as decisões 
seletivas dos que participam do processo. Tais decisões, 
de um lado, acabam eliminando alternativas, e de outro 
lado criam novas complexidades, pois o acesso ao ju-
diciário em geral nos dá a possibilidade de iniciar uma 
resolução de um problema, mas ao mesmo tempo aca-
bamos não sabendo se tudo ocorrerá bem, e sobretudo, 
se o ideal justo para determinado indivíduo será de fato 
alcançado e se tudo isso ocorrerá de forma célere. (FER-
RAZ JUNIOR, 2009, p. 76).
 Portanto, o Acesso à Justiça ultrapassa a simples 
esfera da possibilidade que a população possui de usu-
fruir dos serviços do Poder Judiciário, pois o acesso ao 
Judiciário abrange a reunião das condições para ajuizar 
uma ação, já o Acesso à Justiça é mais amplo, trazendo 
a certeza de um processo célere e justo, que passa neces-
sariamente pelo juiz independente, imparcial e que não 
subverte a ordem legal. Trata-se de um compromisso de 
superar os obstáculos que impedem ou dificultam que 
grande parcela da população tenha acesso a uma ordem 
jurídica justa, bem como que desfrutem de assistência 
jurídica plena e integral, já que se trata de um direito 
fundamental de cada indivíduo. (CAVALCANTE, 2011, 
p. 15).

 De fato, o Estado não deve interferir na esfera 
de liberdade pessoal dos indivíduos. Porém, ao Estado 
existe a tarefa de colocar à disposição dos indivíduos os 
meios materiais e implementar as condições fáticas que 
possibilitem o efetivo exercício das liberdades funda-
mentais, que acabam por objetivar em última análise, a 
garantia não apenas da liberdade perante o Estado, mas 
também da liberdade por intermédio do Estado, partin-
do da premissa de que o indivíduo, no que concerne 
à conquista e manutenção de sua liberdade, depende 
grande parte de uma postura ativa dos poderes públi-
cos. (SARLET, 2012, p. 153).
 Com isso, os direitos de defesa se dirigem, em 
princípio, a uma posição de respeito e abstenção por 
parte dos poderes públicos, implicando uma postura ati-
va do Estado, no sentido de que este se encontra obriga-
do a colocar à disposição dos indivíduos prestações de 
natureza jurídica e material, auxiliando assim o acesso 
aos direitos fundamentais e à justiça. (SARLET, 2012, p. 
153).
 Neste cenário, a garantia dos direitos funda-
mentais e sobretudo da justiça e o devido acesso à ela 
de forma rápida e eficaz, faz com que a interferência do 
Estado seja necessária, assim como o exige a política 
de bem-estar, correspondendo a um momento da so-
ciedade liberal em que o Estado já foi convocado para 
garantir, com a sua devida intervenção, um direito ini-
cialmente estendido a parcela limitada da população. 
(CARVALHO, 2002, p. 108).
 Segundo Pereira, (2005, p.12) O Acesso à Justiça 
é um direito elementar do cidadão, onde podemos ver a 
materialização da cidadania e a efetivação da dignidade 
da pessoa humana e seus direitos fundamentais. Com 
isso, o exercício dos direitos humanos e sociais torna 
possível o Estado democrático de direito.
 No entanto, tal Acesso à Justiça pode ser alca-
nçado se efetivamente ocorrer a ajuda do Estado ao 
salvaguardar os direitos mínimos dos cidadãos. Nesse 
sentido, o conceito de mínimo existencial pode ser 
enunciado como um conjunto de condições materiais 
essenciais e elementares cuja presença é pressuposto da 
dignidade para qualquer pessoa. Se alguém viver abaixo 
daquele patamar, o mandamento constitucional estará 
sendo desrespeitado. (BARROSO, 2011, p. 202).
 Portanto, podemos dizer que referente à tais di-
reitos, destacam-se os direitos à vida, ao igual reconhe-
cimento perante a lei, ao acesso à justiça, à liberdade, 
à segurança e à integridade pessoal, à liberdade de 
movimento, à nacionalidade, à liberdade de expressão 
e opinião, ao acesso à informação, ao respeito à pri-
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vacidade, à mobilidade pessoal, à educação, à saúde, ao 
trabalho, à participação política, à participação na vida 
cultural, a não ser submetido à tortura ou a tratamentos 
cruéis, desumanos ou degradantes, a não ser submetido 
à exploração, abuso ou violência. São direitos consagra-
dos na afirmação da perspectiva integral dos direitos 
humanos. (PIOVESAN, 2013, p. 175).
 Somente depois de concretizado tais direitos, as 
demais pretensões devem ser avaliadas e ponderadas. 
Os recursos públicos deverão, portanto, ter como norte 
a intangibilidade dos direitos componentes do mínimo 
existencial. (BARCELLOS, 2002, p. 245-246). 
 Em nossa atual constituição federal, notamos 
que existe uma busca para o amparo do mínimo exis-
tencial. Neste contexto, limitando-nos, aqui, aos dire-
itos fundamentais, tendo por referência aos exemplos 
do art. 17, § 3º, da CF, que fiz respeito ao direito dos 
partidos políticos a recursos do fundo partidário, bem 
como do art. 5º, incisos XXXV e LXXIV, onde podemos 
ver o resguardo ao Acesso à Justiça e assistência jurídica 
integral e gratuita. (SARLET, 2012, p. 154).
 Porém, a crise de efetividade dos direitos funda-
mentais está atrelada à carência de recursos disponíveis 
para o atendimento das necessidades sociais. Quanto 
menor a disponibilidade de recursos, mais se impõe 
uma deliberação responsável a respeito de sua desti-
nação, nos levando à uma necessidade de buscarmos o 
aprimoramento dos mecanismos de gestão democráti-
ca do orçamento público, para a ampliação do acesso à 
justiça como um direito básico a ter direitos efetiváveis. 
Os princípios da moralidade e da eficiência, que dire-
cionam a atuação da administração pública em geral, 
assumem um papel de destaque nesta discussão, nota-
damente quando se cuida de administrar a escassez de 
recursos e otimizar a efetividade dos direitos sociais. 
(SARLET, 2012, p. 309).
 Entretanto, não basta apenas a simples 
declaração de um direito dentro dos textos legais. Para 
que este se concretize, o cidadão deve ter a certeza e a 
segurança de que sua necessidade não lhe será negada, 
e de que estará à sua disposição um canal capaz de com-
pelir e submeter à ordem legal, todo aquele que injus-
tificadamente tentar impedi-lo de exercer seus direitos 
e garantias, tal canal consolida-se no acesso à justiça. 
(CAVALCANTE, 2011, p. 15).
 O assunto, como podemos analisar, envolve di-
versos temas complexos e pretensões variadas, como a 
modernização e simplificação do sistema processual, 
a criação de órgãos judiciais em número adequado e a 
própria modernização e controle da prestação jurisdi-

cional e principalmente de questões relacionadas à efe-
tividade do Acesso à Justiça de forma célere. (MENDES, 
2014, p. 407).
 O direito existe, mas o remédio jurídico está 
muitas vezes fora do alcance de cada indivíduo. As bar-
reiras entre os direitos e os remédios são duas: A pri-
meira se originava nos preconceitos de classe e parciali-
dade; a segunda, nos efeitos automáticos da distribuição 
desigual de renda que operava através dos preços. Este 
é um processo difícil e demorado que pressupõe uma 
mudança no modo de pensar nos escalões superiores da 
sociedade. (MARSHALL, 1967, p.80)

A EFICÁCIA DO ACESSO À JUSTIÇA

Como podemos observar, nossa Constituição
Federal passou à atribuir um significado ímpar ao di-
reito de acesso à justiça e criou mecanismos especiais 
de controle da omissão legislativa, destinados a com-
bater as eventuais lacunas na realização dos direitos 
dos cidadãos, especialmente na formulação de políticas 
públicas destinadas a atender às determinações consti-
tucionais. (MENDES, 2014, p. 625-626).
 Mas em meio à tal ambiente, existem fatores 
políticos que podem comprometer o sucesso das insti-
tuições jurídicas e assim impedir a materialização dos 
direitos, fato que demanda ações estatais efetivas. Neste 
contexto, a ação do Estado deve voltar-se para uma for-
mulação e execução de políticas públicas, dispondo na 
sua estrutura burocrática de funções e órgãos capazes 
de instrumentalizar o exercício da cidadania, e princi-
palmente o efetivo acesso à justiça, possibilitando ao ci-
dadão que reivindique seus direitos de maneira rápida. 
(BUCCI, 2006, p. 36).
 A ampliação do acesso à Justiça das classes mais 
baixas dentro de uma sociedade, a redução dos custos 
dos serviços judiciários, a simplificação e modificação 
do processo jurídico dentro das áreas do direito, a rep-
resentação jurídica de causas coletivas e, finalmente, a 
mudança na formação e no papel do juiz e dos demais 
operadores jurídicos, foram questões exaustivamente 
discutidas por especialistas e por diversos grupos da so-
ciedade civil organizada. (MOTTA, 2011, p. 4)
 Podemos ver claramente, que o acesso à justiça 
pode se dificultar quando levamos em conta o cunho 
econômico. A demonstração dos fatores sociais e fa-
tores econômicos atuando juntos para obstaculizar o 
acesso à justiça, nos mostra claramente que uma pessoa 
pobre só se sente animada a ir à Justiça na defesa dos 
seus direitos, quando é diminuindo o seu receio de ter 
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que arcar com somas além das suas disponibilidades e 
assim poder chegar à um campo tão inatingível como os 
meandros do Judiciário. (CARVALHO, 2001, p. 6).
 De fato, o custo do processo é elevado para a 
camada pobre da população. As despesas e taxas car-
torárias; os honorários advocatícios e periciais e a inter-
rupção do labor de quem é parte ou testemunha, são de 
fato empecilhos que as pessoas economicamente frágeis 
passam para chegar à justiça. (CARVALHO, 2001, p. 5).
 No intuito de conduzir de melhor forma o acesso 
ao Judiciário e a obtenção das prestações jurisdicionais 
a todos os indivíduos, independentemente da incapaci-
dade econômica, nossa  Constituição Federal edificou 
a Defensoria Pública, tratando-se de uma instituição 
permanente, essencial à função jurisdicional do Esta-
do, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do 
regime democrático, fundamentalmente, a orientação 
jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, 
em rodos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos 
individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos 
necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5° da 
Constituição Federal. (MASSON, 2015, p. 1025).
 Portanto, é dever da Defensoria Pública apre-
sentar aos mais carentes e necessitados os seus direitos, 
aproximando-os das prerrogativas das quais são deten-
tores, concretizando, com isso, sua vocação constitucio-
nal de trazer o acesso à Justiça a todos, especialmente 
aos que dela mais precisam, que é o caso da camada po-
bre da população. (MASSON, 2015, p. 1025).
 Não apenas a defensoria pública ajuda na ob-
tenção do acesso à justiça e as prestações jurisdicionais 
aos indivíduos, nosso ordenamento jurídico traz algu-
mas outras vias.
 Em nossa Constituição Federal, também temos 
o Mandado de segurança individual e o coletivo. É apre-
sentado como uma ação constitucional de natureza civ-
il e de procedimento especial, que visa tutelar direito 
líquido e cerco. (MASSON, 2015, p. 433).
 Tal ação coletiva em comento, tradicionalmente 
tem-se fixado possuir o mandado de segurança coletivo 
principalmente três finalidades:
 Fortalecer as organizações classistas, eis que o 
instrumento permite a defesa de direitos dos membros 
ou associados, por exemplo, das associações e das enti-
dades de classe; evitar o acúmulo de demandas idênti-
cas, ao substituir diversos mandados de segurança in-
dividuais por um único de caráter coletivo; e por fim 
e talvez mais importante, facilitar o Acesso à Justiça; 
(MASSON, 2015, p. 434). 
 Por essas e outras razões, fica claro que o direito 

de Acesso à Justiça não dispensa de maneira nenhuma, 
legislação que fixe a estrutura dos órgãos prestadores 
de tal serviço e estabeleça normas processuais que vi-
abilizem o pedido de solução de conflitos pelo Estado. 
(MENDES, 2014, p. 170).
 Porém, de nada adianta nosso ordenamento 
jurídico trazer alguns mecanismos que possibilitem 
o acesso à justiça, sanando o obstáculo da pobreza ou 
outros problemas, se essa justiça não será efetivamente 
alcançada devido à gigantesca demora de uma deman-
da ser devidamente resolvida em meio à uma sociedade 
tão populosa.
 A reclamação quanto à demora na tramitação de 
processos dentro do nosso sistema é recorrente. Trata-se 
de um problema antigo, tendo inspirado a elaboração 
da Convenção Europeia para Salvaguarda dos Direitos 
do Homem e das Liberdades Fundamentais, subscrita 
em Roma (1950), bem como, na Convenção Americana 
de Direitos Humanos.  Tais sistemas afirmam que toda 
pessoa tem direito de ser ouvida com as devidas garan-
tias e dentro de um prazo razoável, por um juiz ou tri-
bunal competente, independente e imparcial, instituído 
por lei anterior, na defesa de qualquer acusação penal 
contra ele formulada. (MONTENEGRO, 2016, p. 494).
 E para evitar tal comprometimento jurídico 
na materialização dos direitos e sobretudo ao acesso à 
justiça, a Emenda Constitucional nº 45/2004 nos trouxe 
uma norma que assegura a razoável duração do proces-
so judicial e administrativo (art. 5º, LXXVIII). Desta 
forma, positiva-se no direito constitucional, um assun-
to muito relevante nas convenções internacionais sobre 
direitos humanos dentro da ideia de uma proteção ju-
dicial verdadeiramente efetiva, na da dignidade da pes-
soa humana e na própria ideia de Estado de Direito. A 
duração indefinida ou ilimitada de um processo judi-
cial afeta não apenas a ideia de proteção judicial efe-
tiva, como também compromete de modo decisivo a 
proteção da dignidade da pessoa humana. (MENDES, 
2014, p. 406).
 Assim, tendo em vista a indissociabilidade en-
tre proteção judicial efetiva e prestação jurisdicional 
em prazo razoável e célere, é de suma importância que 
ocorra esta última, pois quando tratamos deste assun-
to pensando que determinado litígio pode ocorrer com 
duração indefinida no processo, não podemos afirmar 
que a proteção judicial foi de fato efetiva, ou que o aces-
so à justiça ocorreu. (MENDES, 2014, p. 406).
 Desse modo, vemos claramente que é dever do 
Estado, garantir o acesso à Justiça da forma mais célere 
possível a todos os cidadãos a fim de evitar que se in-
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staure o caos e a subversão da ordem jurídica através 
do pluralismo de ordens jurídicas ou da realização de 
justiça pelas próprias mãos, conduta que leva qualquer 
sociedade à desordem. (CAVALCANTE, 2011, p. 16).
 A despeito de a Constituição conter direitos fun-
damentais ligados ao Acesso à Justiça, o denominador 
comum na jurisprudência é atribuir tais direitos aos di-
reitos fundamentais materiais.  O ponto de partida foi a 
constatação sobre diques, de que, uma proteção jurídica 
efetiva é um elemento essencial do próprio direito fun-
damental. Atualmente é possível afirmar que, segundo 
a jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal, a 
todo direito fundamental material são atribuídos direit-
os a procedimentos. Mas se os direitos materiais são di-
reitos subjetivos, por que os “direitos a procedimentos” 
não deveriam ser? Ancorar a proteção por meio de pro-
cedimentos nos direitos fundamentais materiais funda-
menta, no mínimo, um argumento prima facie para sua 
subjetivação. (ALEXY, 2015, p. 476-477).
 Apesar das Políticas públicas implementadas 
pelo Estado Brasileiro, tentando amenizar os obstáculos 
do acesso à justiça, com a criação não apenas da defen-
soria pública, e o benefício da justiça gratuita, mas tam-
bém com a criação dos juizados especiais, somados à 
justiça itinerante e à virtualização e informatização dos 
processos e do controle externo, entre outras, podemos 
afirmar que ainda assim, não conseguimos concretizar 
na totalidade, no Brasil, uma verdadeira ordem jurídi-
ca justa, principalmente pelo fato de que na prática po-
demos ver que as demandas não são sanadas de forma 
célere. (CAVALCANTE, 2011, p. 20).
 É político o processo de execução de políticas 
públicas, cuja legitimidade está na razão direta da par-
ticipação democrática dos cidadãos, portanto é preciso 
que o cidadão se conscientize do seu papel de agente 
promotor da eficácia dos direitos fundamentais, prin-
cipalmente através do exercício da cidadania solidária. 
(CAVALCANTE, 2011, p. 20).
 Sobretudo, além dos obstáculos aqui já analisa-
dos, apresenta-se o fator cultural como mais um abismo 
desunindo o povo e a Justiça. A ideia que grande parte 
das pessoas sem a devida informação possuem acerca 
desse atributo da cidadania, é de que ir ao Judiciário em 
defesa de algum interesse é algo restrito para quem pos-
sui dinheiro, quem é culto ou iniciado nas artes forens-
es. Há também o receio de a pessoa ser tomada no meio 
onde vive como dotado de personalidade litigante, ou, 
no dizer do vulgo, uma pessoa “barraqueira”. Não difícil 
ver invocada a máxima “é melhor um péssimo acordo 
do que uma briga na justiça”, e isso nos leva à um retrato 

puro do triste conformismo que só beneficia as camadas 
mais poderosas ou influentes da sociedade, em um infe-
liz desfavor dos mais humildes. (CARVALHO, 2001, p. 
5).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Portanto, como visto, o Acesso à Justiça de fato 
é um assunto que vem sendo tratado à um bom tem-
po. Diversas políticas públicas de aprimoramento de 
tal direito constantemente se mostram presentes nas 
sociedades democráticas. A sociedade em que vivemos 
atualmente não é diferente. Porém, nem sempre tais es-
tratégias para o devido acesso à tão almejada justiça se 
mostram como algo eficaz.
 O ordenamento jurídico brasileiro se mostrou 
presente na medida em que, principalmente em nossa 
Constituição Federal de 1988, utilizou-se de diversos 
mecanismos para o aprimoramento do Acesso à Justiça 
como um fato necessário para qualquer indivíduo.
 Porém, pouco adianta um ordenamento jurídi-
co notadamente se voltar à direitos e políticas públicas 
que busquem o devido Acesso à Justiça, se tal direito 
não é admitido de forma célere. Neste contexto, uma 
atenção necessária voltada para mecanismos que pos-
sibilitem a obtenção de tal direito da forma mais rápida 
possível, se mostrou como necessária, principalmente 
no Brasil.
 Porém, apesar das políticas públicas implan-
tadas, além da falta de zelo pelos profissionais na ob-
servância deste direito fundamental na hora em que 
este é posto em prática no cotidiano dos indivíduos, no-
tamos que tal ocorrência soma-se, como já dito, com o 
triste conformismo errôneo de que o acesso à justiça, na 
verdade, só beneficia as camadas elevadas da sociedade, 
em um infeliz desfavor da camada mais humilde.
 Possivelmente tal questão só irá cessar, se cada 
indivíduo alterar o seu pensamento e fazer a mudança 
necessária dentro da sociedade democrática, partindo 
do individual até alcançar o coletivo, e desta forma, pos-
sibilitar o tão almejado Acesso à Justiça, direito funda-
mental inerente aos indivíduos e garantido pela nossa 
Constituição Federal Brasileira.
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    AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA E SUA APLICAÇÃO AOS MENORES INFRATORES
    

Daniele de Sousa Moreira1

    Marco Antônio Castro Costa2

    RESUMO

 Por meio do presente trabalho, pretende-se examinar a extensão da audiência de austódia aos menores 
infratores, isto é, apresentação do menor apreendido perante  a autoridade judiciária, sem demora, no mais prévio 
prazo. A audiência de custódia esta consagrada em tratados internacionais, dos quais o Estado brasileiro é sig-
natário, mesmo não havendo previsão legal regulamentando tal procedimento no Brasil. Utilizando na interpre-
tação das normas internas, o controle de convencionalidade, (interpretação de normas infraconstitucionais a luz 
da Convenção Americana de Direitos Humanos e outros tratados internacionais). Tendo como extensão a Res-
olução nº 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça, para os menores infratores, na qual regula o procedimento 
da audiência de Custódia dos maiores de dezoito anos. Mas alguns Estados, como o Maranhão, com a implemen-
tação da extensão de tal instrumento para os menores, editou o Provimento nº 28/2016, para regulamentar o pro-
cedimento da audiência de custódia para os menores infratores, pois reconhece o dever de proteção integral que 
consta no artigo 1º do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Palavras-chave: Audiência de custódia. Menores Infratores. Resolução nº213/2015, CNJ. Estatuto da Criança e do 
Adolescente.
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1 INTRODUÇÃO

 O presente trabalho tem como objetivo dis-
correr sobre a extensão da audiência de custódia aos 
menores infratores, ocasião em que serão abordados 
a origem da audiência de custódia no ordenamento 
jurídico brasileiro, implementada por um projeto do 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que consiste na 
garantia da rápida apresentação do preso a um juiz 
nos casos de prisões em flagrante sendo regulamen-
tada pela Resolução Nº 213/20151, que já se tornou 
realidade em todas as unidades da Federação. A ideia 
é que o acusado seja apresentado e entrevistado pelo 
juiz, em uma audiência em que serão ouvidas também 
as manifestações do Ministério Público, da Defensoria 
Pública ou do advogado do preso. Durante a audiência, 
o juiz analisará a prisão sob o aspecto da legalidade, da 
necessidade e da adequação da continuidade da prisão 
ou da eventual concessão de liberdade, com ou sem a 
imposição de outras medidas cautelares. O juiz poderá 
avaliar também eventuais ocorrências de tortura ou 
de maus-tratos, entre outras irregularidades. A imple-
mentação das audiências de custódia está prevista em 
pactos e tratados internacionais assinados pelo Brasil, 
como o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos 
e a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, 
conhecida como Pacto de San José da Costa Rica.
 O projeto Audiência de Custódia, regulamenta-
do pela Resolução Nº 213/20153 do Conselho Nacional 
de Justiça, tem sido estendido aos menores infratores 
começando a se tornar realidade em alguns estados. O 
provimento nº. 28/2016 editado pela 2ª Vara da Infân-
cia e Juventude de São Luís/MA regulamenta a audiên-
cia de custódia de adolescente apreendido em flagrante, 
para que, no prazo de 24 horas, seja levado à presença 
de um juiz. Da mesma forma, a Coordenadoria da In-
fância e da Juventude (CIJ) do Tribunal de Justiça do 
Estado do Mato Grosso do Sul (TJMS) criou um pro-
jeto, com o aval da Corregedoria-Geral de Justiça, para 
implantação da audiência de custódia juvenil no Estado. 
Em São Paulo, algumas comarcas do interior do estado 
começam a adotar o projeto com menores infratores, a 
exemplo da 2ª Vara de Infância e Juventude de Itapevi4.
 As audiências de custódia já estão em funcio-
namento em todas as capitais brasileiras e em fase de 
interiorização. No caso dos jovens, o Estatuto da Cri-
ança e do Adolescente (ECA), cita no seu artigo 108, o 
tempo máximo de 45 dias de internação provisória do 
adolescente, até que receba a sentença, que determinará 
se deve seguir para unidade socioeducativa.  Com as 

audiências de custódia, assim como ocorre atualmente 
com os adultos, o menor deve ser levado à presença de 
um juiz em até 24 horas, para que o magistrado analise 
a possibilidade de o acusado responder ao processo em 
liberdade mediante condições. O juiz avalia também 
eventuais ocorrências de tortura ou de maus-tratos, en-
tre outras irregularidades.
 O juiz, José dos Santos Costa, titular da 2ª Vara 
da Infância e Juventude de São Luís é o autor da por-
taria que regulamentou as audiências aos menores. De 
acordo com o magistrado, ao sugerir a extensão das au-
diências, levou em consideração o Pacto Internacion-
al de Direitos Civis e Políticos das Nações Unidas, e a 
Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto 
de São José da Costa Rica), ambos ratificados pelo Judi-
ciário brasileiro, que garantem que toda pessoa detida, 
seja adulto ou adolescente, tem direito de ser conduzi-
da, sem demora, à presença de um juiz. Para o magistra-
do, atualmente o menor demora cerca de uma semana 
na Unidade de Apreensão da Criança e do Adolescente, 
sem atividades educacionais, enquanto os adultos, que 
muitas vezes são coautores do crime, foram levados ao 
juiz em menos de 24 horas. “Muitas vezes a internação 
é prejudicial pois acarreta a cooptação para o crime”, diz 
o juiz Costa5.

O trabalho apresentado aqui foi formulado através da 
realização de pesquisa bibliográfica, doutrinária e jurispru-
dencial, sendo consultados ainda artigos e livros jurídicos;

_________________
3 http://www.cnj.jus.br/files/atos_administrativos/resoluo-
n213-15-12-2015-presidencia.pdf

4 http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/81834-audien-
cia-de-custodia-comeca-a-ser-estendida-aos-menores-infratores

5 http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/81834-audien-
cia-de-custodia-comeca-a-ser-estendida-aos-menores-infratores



62 |

 
2 EFETIVAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NO BRASIL

 O Estado brasileiro incorporou ao ordenamen-
to jurídico pátrio a Convenção Internacional de Dire-
itos Civis e Políticos (ONU, 1966), que foi promulgada 
pelo Brasil por meio do Decreto nº 592, de 6 de julho 
de 19926. Incorporou também a Convenção Americana 
sobres Direitos Humanos (Pacto de São José de Costa 
Rica – OEA, 1969), promulgada pelo Decreto nº 678, de 
6 de novembro de 19927. Os tratados internacionais so-
bre direitos humanos, tendo como visão tradicional da 
doutrina e do próprio Supremo Tribunal Federal eram 
equiparados à lei ordinária, ganharam status de nor-
ma constitucionais com o advento da EC nº 45/2004. 
Mas como ficaria os ratificados anteriormente a alter-
ação constitucional? Com o julgamento do Recurso 
Extraordinário nº 466.343/SP, o Pretório Excelso de-
cidiu que os tratados sobre direitos humanos anteriores 
à EC nº45/2004 teriam natureza de norma supralegal, 
prevalecendo sobre as leis ordinárias. Entendeu que os 
tratados internacionais podem ser de três natureza: a) 
emendas à constituição, quando versarem sobre dire-
itos humanos e forem ratificados posteriormente à EC 
nº45/2004, pelo procedimento daquelas; b) normas su-
pralegais, quando abordarem direitos humanos e forem 
internalizados antes EC nº45/2004 e, por conseguinte, 
sem o procedimento das emendas à constituição; c) 
normas infraconstitucionais, se não tiverem conteúdo 
de direitos humanos, pouco importando se anteriores 
ou não à EC nº45/20048 Mais um RE com esse entendi-
mento, mostrando que realmente é o que prevalece no 
Supremo Tribunal Federal.

PRISÃO CIVIL DO DEPOSITÁRIO IN-
FIEL EM FACE DOS TRATADOS INTER-
NACIONAIS DE DIREITOS HUMANOS. 
INTERPRETAÇÃO DA PARTE FINAL 
DO INCISO LXVII DO ART. 5O DA 
CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA DE 1988. 

__________
6 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/
d0592.htm

7 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d0678.htm

8 Monteiro. Ademar da Silva Neto. Audiência de custódia 
como instrumento humanitário do processo penal. (Tratados in-
ternacionais de direito humanos e o controle de convencionali-
dade).2016.Dissertação.UNIFOR

POSIÇÃO HIERÁRQUICO-NORMATI-
VA DOS TRATADOS INTERNACIONA-
IS DE DIREITOS HUMANOS NO OR-
DENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO. 
Desde a adesão do Brasil, sem qualquer 
reserva, ao Pacto Internacional dos Direit-
os Civis e Políticos (art. 11) e à Convenção 
Americana sobre Direitos Humanos - Pac-
to de San José da Costa Rica (art. 7º, 7), 
ambos no ano de 1992, não há mais base 
legal para prisão civil do depositário infiel, 
pois o caráter especial desses diplomas 
internacionais sobre direitos humanos 
lhes reserva lugar específico no ordena-
mento jurídico, estando abaixo da Con-
stituição, porém acima da legislação 
interna. O status normativo supralegal 
dos tratados internacionais de direitos 
humanos subscritos pelo Brasil torna in-
aplicável a legislação infraconstitucional 
com ele conflitante, seja ela anterior ou 
posterior ao ato de adesão. Assim ocor-
reu com o art. 1.287 do Código Civil de 
1916 e com o Decreto-Lei nº 911/69, as-
sim como em relação ao art. 652 do Novo 
Código Civil (Lei nº 10.406/2002).    1. 
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARAN-
TIA. DECRETO-LEI Nº 911/69. EQUI-
PAÇÃO DO DEVEDOR-FIDUCIANTE 
AO DEPOSITÁRIO. PRISÃO CIVIL DO 
DEVEDOR-FIDUCIANTE EM FACE 
DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONAL-
IDADE. A prisão civil do devedor-fiduci-
ante no âmbito do contrato de alienação 
fiduciária em garantia viola o princípio da 
proporcionalidade, visto que: a) o ordena-
mento jurídico prevê outros meios pro-
cessuais-executórios postos à disposição 
do credor-fiduciário para a garantia do 
crédito, de forma que a prisão civil, como 
medida extrema de coerção do devedor 
inadimplente, não passa no exame da pro-
porcionalidade como proibição de excesso, 
em sua tríplice configuração: adequação, 
necessidade e proporcionalidade em senti-
do estrito; e b) o Decreto-Lei nº 911/69, ao 
instituir uma ficção jurídica, equiparando 
o devedor-fiduciante ao depositário, para 
todos os efeitos previstos nas leis civis e 
penais, criou uma figura atípica de depósi-
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to, transbordando os limites do conteúdo 
semântico da expressão “depositário infiel” 
insculpida no art. 5º, inciso LXVII, da Con-
stituição e, dessa forma, desfigurando o in-
stituto do depósito em sua conformação 
constitucional, o que perfaz a violação ao 
princípio da reserva legal proporcional. 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CON-
HECIDO E NÃO PROVIDO.
    
(STF - RE: 349703 RS, Relator: Min. 
CARLOS BRITTO, Data de Julgamento: 
03/12/2008, Tribunal Pleno, Data de Publi-
cação: DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUB-
LIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-04 
PP-00675)9.

 Conforme entendimento explicitado no Recur-
so Extraordinário supracitado, Tratados Internacionais 
que versem sobre direitos humanos do qual o Brasil seja 
signatário não necessitam de aprovação do Congresso 
Nacional para entrarem em vigência, aplicando-se de 
imediato aos casos que conflitem com seu entendimen-
to normativo. A audiência de custódia tem previsão na 
convenção Americana de direitos Humanos e no Pacto 
Internacional dos direitos Civis e Políticos, devendo o 
magistrado realizar o controle de convencionalidade 
no caso concreto para adequação do Ordenamento 
Jurídico brasileiro ao regime internacional de proteção 
aos direitos humanos. Diante da omissão do Poder 
Legislativo, pois não há nenhuma lei regulamentando 
a audiência de custódia, e as penitenciárias brasileiras 
estarem cada vez mais superlotadas com o caos se in-
stalando e frequentes rebeliões. O Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ), por meio de seu presidente o Minis-
tro Lewandowski, anunciou a intenção de implantar a 
audiência de custódia, com a finalidade de diminuir o 
encarceramento, aplicando medidas cautelares alterna-
tivas a prisão, reduzindo, então, a população carcerária. 

_____________
9 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraor-
dinário n. 349703/RS. Relator: BRITTO, CarlosAyres. Publicado 
no DJe de 05/06/2009 p. 00675. Disponível em: h t t p : 
https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/14716550/recurso-ex-
traordinario-re-349703-rs/inteiro-teor-103105496?ref=juris-tabs. 
Acesso em: 28 de novembro 2017.
Mas antes dessa iniciativa do Conselho Nacional de 
justiça o estado do Maranhão foi o primeiro a regula-
mentar a prática das audiências de custódia no Brasil, 
antes mesmo do projeto piloto instituído pelo CNJ, no 

dia 10 de novembro de 2014, o Tribunal de Justiça do 
Maranhão, por meio do Provimento nº 14/20141210 da 
Corregedoria Geral da Justiça (CGJMA) regulamentou 
a audiência de custódia no Maranhão, em consequência 
a grave crise.

Para que fosse unificada o procedimento da Au-
diência de Custódia   o Conselho Nacional de Justiça 
editou a Resolução 213/201511, que considerando o arti-
go 9º, item 3, do Pacto Internacional de Direitos Civis e 
Políticos: “Toda a pessoa detida ou presa devido a uma 
infracção penal será presente, no mais breve prazo, a um 
juiz ou outro funcionário autorizado por lei para exer-
cer funções judiciais, e terá direito a ser julgada dentro 
de um prazo razoável ou a ser posta em liberdade”. Con-
siderando também o artigo 7º, item 5, da Convenção 
Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José 
da Costa Rica): “Toda pessoa detida ou retida deve ser 
conduzida, sem demora, a presença de um juiz ou outra 
autoridade autorizada por lei a exercer funções judici-
ais e tem o direito de ser julgada em prazo razoável ou 
de ser posta em liberdade, sem prejuízo de que pros-
siga o processo. Sua liberdade pode ser condicionada 
a garantias que assegurem o seu comparecimento em 
juiz .” Por meio da confirmação do entendimento Su-
premo Tribunal Federal de acordo com a decisão Fun-
damental (ADPF) Nº 347, onde se reconheceu o Estado 
de coisas Inconstitucional, determinando, dentre outras 
providências, a implantação obrigatória da audiência de 
custódia em todas as comarcas do Brasil;  Consideran-
do a decisão prolatada na Ação Direta de Inconstitucio-
nalidade 5240 do Supremo Tribunal Federal, declaran-
do a constitucionalidade da disciplina pelos Tribunais 
da apresentação da pessoa presa à autoridade judicial 
competente12. 

Dessa forma a aplicação da Resolução 213/2015 
que regulamenta a audiência de custódia é válida no or-
denamento jurídico e determina em seu artigo 1º:

____________
10 http://www.tjma.jus.br/cgj/visualiza/sessao/1559/publi-
cacao/407902. Acesso em: 15 de outubro 2017

11 http://www.cnj.jus.br/files/atos_administrativos/resoluo-
n213-15-12-2015-presidncia.pdf

12 http://www.cnj.jus.br/files/atos_administrativos/resoluo-
n213-15-12-2015-presidncia.pdf
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“que toda pessoa presa em flagrante delito, independen-
temente da motivação ou natureza do ato, seja obrig-
atoriamente apresentada, em até 24 horas da comuni-
cação do flagrante, à autoridade judicial competente, e 
ouvida sobre as circunstâncias em que se realizou sua 
prisão ou apreensão13.

3 AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA COMEÇA A SER 
IMPLEMENTADA AOS MENORES INFRATORES

 
 Inicialmente podemos destacar na lição de Caio 
Paiva que o conceito de custódia se relaciona com o ato 
de guardar, de proteger. A audiência de custódia con-
siste, portanto, na condução do preso, sem demora, à 
presença de uma autoridade judicial que deverá, a partir 
de prévio contraditório estabelecido entre o Ministério 
Público e a defesa, exercer um controle imediato da le-
galidade e da necessidade da prisão, assim como apre-
ciar questões relativas à pessoa do cidadão conduzido, 
notadamente a presença de maus tratos ou tortura14. A 
audiência de custódia também deve ser garantida na 
apreensão de adolescentes infratores ou em conflito 
com a lei. Dispõe o artigo 37.b da Convenção sobre os 
Direitos da Criança, internalizada no Brasil pelo Decre-
to 99.710/1990, que os Estados zelarão para que “nen-
huma criança seja privada de sua liberdade de forma 
ilegal ou arbitrária. A detenção, a reclusão ou a prisão 
de uma criança será efetuada em conformidade com a 
lei apenas como último recurso, e durante o mais breve 
período de tempo que for apropriado”15. Já decidiu o 
Comitê da ONU sobre Direitos da Criança que “todo 
menor detido e privado de liberdade deverá ser coloca-
do à disposição de uma autoridade competente em um 
prazo de 24 horas para que se examine a legalidade de 
sua privação ou a continuidade desta”16.
A Resolução 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça 
nada mencionou sobre os menores infratores, mas ten-
do em conta, ainda, o princípio da vedação do trata-
mento mais gravoso ao adolescente do que o conferido 
para o adulto” o Pacto de San José (artigo 7.5) garante 
não só ao adulto, mas a qualquer pessoa — incluindo,

________________
14 PAIVA, Caio. Audiência de custódia e o processo penal 
brasileiro. Florianópolis: Empório do Direito.2º edição.

15 https://www.conjur.com.br/2016-out-04/tribuna-defen-
soria-adolescentes-apreendidos-submetidos-audiencia-custodia

16 http://acnudh.org/wp-content/uploads/2011/06/Compi-
lation-of-HR-instruments-and-general-comments-2009-PDHJTi-
mor-Leste-portugues.pdf Observação Geral nº 10, § 83.

portanto, o adolescente — o direito a ser levado e ou-
vido por autoridade judiciária sem demora. Assim, 
estabelece-se não só aos adultos, mas igualmente aos 
menores de 18 ceifados de seu direito ambulatorial a ga-
rantia à audiência de custódia.”17.  Então entende-se no 
artigo 1º da Resolução 213/2015 do Conselho Nacional 
de Justiça, quando mencionado: “que toda pessoa presa 
em flagrante delito, independentemente da motivação 
ou natureza do ato, seja obrigatoriamente apresentada, 
em até 24 horas da comunicação do flagrante, à autori-
dade judicial competente, e ouvida sobre as circunstân-
cias em que se realizou sua prisão ou apreensão”. É en-
tendido que o termo prisão é utilizado para o indivíduo 
maior de dezoito anos enquanto o termo apreensão é 
utilizado para os menores de dezoito anos e maiores de 
doze anos quando apreendido em flagrante pela prática 
de ato infracional. De acordo com Estatuto da criança e 
adolescente: “Art. 107. A apreensão de qualquer adoles-
cente e o local onde se encontra recolhido serão inconti-
nenti comunicados à autoridade judiciária competente 
e à família do apreendido ou à pessoa por ele indicada”.
 O Estatuto da criança e do adolescente cita no 
seu artigo 1º “proteção integral à criança e ao adoles-
cente”. Seu objetivo fundamental: a proteção integral de 
crianças e adolescentes nos leva à conclusão lógica de 
que nenhuma disposição estatutária pode ser interpre-
tada e muito menos aplicada em prejuízo de crianças 
e adolescentes, servindo sim para exigir da família, da 
sociedade e, acima de tudo, do Poder Público, o efetivo 
respeito a seus direitos relacionados neste e em outros 
diplomas legais, inclusive sob pena de responsabilidade. 
Nunca esquecer, ademais, que quando se fala em “dire-
itos da criança”, estamos falando de direitos humanos, 
razão pela qual é de se ter também em conta o disposto 
na “Declaração Universal dos Direitos Humanos”.

   3.1 PROVIMENTO Nº 28/2016 DO TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA DO MARANHÃO QUE REGULAM-
ENTA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA APLICADA 

AOS MENORES INFRATORES
    
  Segundo entendimento de Caio Paia: a principal 
e mais elementar finalidade da implementação da au-
diência de custódia no Brasil é ajustar o processo penal
brasileiro aos tratados internacionais de direitos hu-
manos.
_______________
17 https://www.conjur.com.br/2017-set-26/tribuna-defen-
soria-convencao-oit-182-garante-protecao-integral-adolescente
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Tal premissa implica considerar que as finalidades 
da audiência de custódia, ainda que não convençam 
os seus opositores, não os desobriga de observar o seu 
cumprimento. Pouca ou nenhuma importância teria 
o DIDH se cada país dispusesse de uma “margem de 
apreciação” a respeito da utilidade dos direitos e garan-
tias veiculados nos tratados a que – voluntariamente – 
aderiram18. 
 O provimento Nº28/201619 do tribunal de justiça 
do maranhão cita como fundamento para a regulamen-
tação da audiência de custódia aos menores infratores:  
a Resolução n.º 213, de 15/12/2015, dispondo sobre a 
apresentação de toda pessoa presa à autoridade judicial 
no prazo de 24 horas (audiência de custódia de adulto) 
e que o adolescente apreendido em ato infracional tem 
direito a tratamento paritário quanto às garantias pro-
cessuais constitucionais; O Conselho Nacional dos Di-
reitos da Criança (CONANDA) no art. 3.º da Resolução 
n.º 44, de 06 de dezembro de 1996, que recomenda o 
respeito ao direito à defesa técnica do adolescente que 
“deverá ser feita desde o atendimento inicial (apreensão 
em flagrante ou oitiva nos atos investigatórios), por De-
fensor Público, Advogado dativo ou constituído, dev-
idamente inscrito na Ordem dos Advogados do Bra-
sil”20; Ao Estatuto da Criança e do Adolescente acerca 
da apuração do ato infracional do art. 171 a 19021; Os 
direitos assegurados no art. 35, I, da Lei 12.594, de 18 
de janeiro de 2012, que instituiu o Sistema Nacional de 
Atendimento Socioeducativa (Sinase) e regulamenta a 
execução das medidas socioeducativas destinadas a ad-
olescente que pratique ato infracional22. 
 De acordo com o provimento Nº28/201623, o 
adolescente apreendido em flagrante por ato infracional 
deverá ser apresentado, em até 24 horas ao Juiz na au-
diência de custódia para que averigue legalidade da 
_____________
18 PAIVA, Caio. Audiência de custódia e o processo penal 
brasileiro. Florianópolis: Empório do Direito.2º edição. 

19 http://gerenciador.tjma.jus.br/app/webroot/files/publica-
cao/414750/prov-282016-publicado_08112016_1633.pdf 

20 http://dh.sdh.gov.br/download/resolucoes-conanda/res-
1-a-99.pdf 

21 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm 

22 http://www.planalto.gov.br/ccivi l_03/_ato2011-
2014/2012/lei/l12594.htm 

23 http://gerenciador.tjma.jus.br/app/webroot/files/publica-
cao/414750/prov-282016-publicado_08112016_1633.pdf 

apreensão, após a oitiva informal do Ministério Públi-
co podendo este pedir, de acordo com o artigo 18024 do 
Estatuto da Criança e Adolescente, para promover o 
arquivamento dos autos, conceder a remissão, ou rep-
resentar à autoridade judiciária para aplicação da me-
dida socioeducativa. De acordo o que consta no artigo 
18125 do Estatuto da Criança e Adolescente, para que 
o Ministério Público possa promover o arquivamen-
to e conceder a remissão é preciso que o juiz homo-
logue para que produza efeitos podendo não concordar 
com o membro do Ministério Público.  De acordo 
com o artigo 11226 do Estatuto da Criança e do Ado-
lescente as medidas socioeducativas são: advertência, 
prestação de serviços à comunidade; liberdade assisti-
da; inserção em regime de semi-liberdade; internação 
em estabelecimento educacional; ou qualquer medidas 
previstas no artigo 101, I ao VI27 do mesmo Estatuto 
que são: encaminhamento aos pais ou responsável, me-
diante termo de responsabilidade; orientação, apoio e 
acompanhamento temporários; matrícula e frequência 
obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino fun-
damental; inclusão em serviços e programas oficiais ou 
comunitários de proteção, apoio e promoção da família, 
da criança e do adolescente; requisição de tratamento 
médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime hospi-
talar ou ambulatorial; inclusão em programa oficial ou 
comunitário de auxílio, orientação e tratamento a al-
coólatras e toxicômanos. 
 Para o juiz auxiliar da Corregedoria da justiça 
do Maranhão, José Américo Abreu Costa, a medida 
regulamentada:

“Garante tratamento igualitário entre adultos e adoles-
centes, no que se refere ao direito de ser ouvido por au-
toridade judiciária nos casos de flagrante delito”.  Onde 
o primeiro ato do processo e os procedimentos relati-
vos à continuidade da ação acontecem em uma mesma 
audiência. “Estamos lidando com a adolescência - uma 
fase curta da vida - que depende de uma medida prote-
tiva ou socioeducativa da Justiça importante para a rein-
serção social do adolescente. Com a audiência de apre-
sentação podemos dar uma resposta mais célere acerca 
da responsabilização do adolescente infrator”,  explicou

______________
24 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm

25 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.ht-
m#art112

26 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm

27 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm
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4 DA LEGALIDADE OU ILEGALIDADE DA 
EXTENSÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA AOS 
MENORES INFRATORES.

 Segundo o juiz Márcio da Silva Alexandre29, 
titular da Vara Regional de Ato Infracionais do DF, a 
Resolução Nº213/2015230 do Conselho Nacional da 
Justiça não pode ser aplicada aos menores infratores, 
pois os objetivos de tal resolução já são alcançados pela 
observância do procedimento previsto no Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA). CNJ  não fez alusão 
a situações relacionadas ao adolescente apreendido em 
flagrante porque é ciente de que o procedimento pre-
visto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 
promulgado já sob a égide da CF/88, garante todos os 
direitos fundamentais ao jovem apreendido31. Márcio 
entende que:

Em formato diverso do que ocorre com o imputável, 
após a apreensão do adolescente em flagrante deve 
apresentá-lo, no mesmo dia, ao MP, para o pro-
cedimento de realização da oitiva informal (arts. 
173 a 175 do ECA). Vale ressaltar que o MP é o 
responsável pela fiscalização da atividade poli-
cial e detentor de poder de investigar as agressões 
supostamente praticadas contra os adolescentes 
– art. 129, VII e VIII, da CF/88, c/c art. 201, VII, 
do ECA. Após a entrevista informal, o adolescente 
pode ter sua situação resolvida independentemente 
de processo judicial, mediante a concessão de re-
missão extrajudicial (art. 180, II, c/c art. 126, caput, 
ambos do ECA), instituto de competência exclusiva 
do MP (art. 201, I, ECA). Não se pode olvidar, ain-
da, que o promotor é também órgão do estado que 
legalmente tem o dever zelar pela proteção do ad-
olescente, consoante previsão expressa nos incisos 
V e VII do art. 201, ECA. Ademais, em razão dessa

___________________
28 http://www.tjma.jus.br/cgj/visualiza/publicacao/414761

29 https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/arti-
gos/2016-1/ilegalidade-da-audiencia-de-custodia-para-adoles-
centes-juiz-marcio-da-silva-alexandre

30 http://www.cnj.jus.br/files/atos_administrativos/resoluo-
n213-15-12-2015-presidncia.pdf

31 https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/arti-
gos/2016-1/ilegalidade-da-audiencia-de-custodia-para-adoles-
centes-juiz-marcio-da-silva-alexandre

atribuição excepcional, o MP aqui tem poder de 
fazer às vezes do Juiz, conformando, assim, o ECA 
com artigo 7º, inciso 5, do Pacto de São José da Cos-
ta Rica e com o art. 9º, item 3, do Pacto Internacio-
nal de Direitos Civis e Políticos das Nações Unidas. 
Ainda que se entenda não cabível a remissão, se o 
Promotor desejar manter o adolescente internado – 
o que não se confunde com prisão – requer ao Juiz 
que seja decretada sua internação provisória (art. 
174, ECA). No mesmo dia, sai a decisão judicial 
(art. 184, ECA). Sendo internado, o processo deve 
ser julgado no prazo improrrogável de 45 dias (art. 
183, ECA). Nesse período, são feitas audiências de 
apresentação (interrogatório) e de instrução32. 

 Em sentido contrário Caio Paiva, Defensor fed-
eral, na sua obra “Audiência de Custódia e o Processo Pe-
nal Brasileiro”. Cita que o artigo 175 do Estatuto da Cri-
ança e do Adolescente deve passar por um controle de 
convencionalidade que é a forma de garantir a aplicação 
interna das convenções internacionais das quais o Brasil 
é signatários, como a Convenção Americana sobre Di-
reitos Humanos, assinada em 1969 e ratificada pelo Bra-
sil e que extraindo-se dele uma interpretação que pos-
sibilite a máxima efetividade dos direitos humanos. Por 
sua vez, ao prever que o adolescente preso em flagrante 
deverá ser encaminhado ao Ministério Público, viola os 
artigos 7.5 e 8.1 da Convenção Americana sobre Dire-
itos Humanos, na medida em que o Ministério Público 
não pode ser considerado uma “autoridade judicial”. E 
justifica seu entendimento divergente com a ilegalidade 
da extensão audiência de custódia dos menores infra-
tores:

i)Primeiro, chega à conclusão de que o MP seria 
uma autoridade autorizada por lei a exercer funções 
judiciais  unicamente porque pode conceder a re-
missão, argumento também utilizado pelos dele-
gados de polícia, que invocam, porém, a atribuição 
para conceder fiança. O ato de conceder a remissão 
não faz do MP uma  autoridade judicial, tanto é 
que o ECA exige a homologação da remissão pelo 
juiz para que produza efeitos (art. 181,  caput); ii) 
segundo, porque a autoridade que preside a au-
diência de custódia deve ter poder para relaxar 
uma apreensão ilegal do adolescente ou para não 
manter a internação nos casos em que está se rev-
elar desnecessária, poder este que o MP não tem, 
mesmo quando propõe a remissão ou se manifesta 
pelo arquivamento, expedientes que, repita-se, são 

_______________
32 https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/arti-
gos/2016-1/ilegalidade-da-audiencia-de-custodia-para-adoles-
centes-juiz-marcio-da-silva-alexandre

o Juiz José Costa. O atendimento ao adolescente em 
conflito com a lei é feito de forma conjunta pelos 
órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público, 
da Defensoria Pública28.
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submetidos à homologação judicial; e iii) terceiro, 
porque ao MP incumbe a pretensão acusatória na 
apuração de ato infracional, não gozando, portanto, 
do atributo da  imparcialidade  para conduzir uma 
audiência de custódia do adolescente apreendido. 
Assim, e tendo em conta, ainda, o princípio da ve-
dação do tratamento mais gravoso ao adolescente 
do que o conferido para o adulto, o adolescente 
apreendido em flagrante ou por cumprimento de 
mandado deve ser submetido à realização de au-
diência de custódia presidida por juiz, e não por 
membro do Ministério Público, ocasião em que a 
restrição da sua liberdade será imediatamente apre-
ciada, ouvidos o adolescente, o MP e a defesa técni-
ca33. 

 Como ressaltado a “Audiência de Custódia” en-
contra-se prevista, há tempos, em tratados e convenções 
internacionais. Custodiar consiste no ato de guardar, 
proteger, sendo a audiência de custódia aquela realiza-
da com a pessoa presa ou apreendida momentos depois 
de sua prisão ou apreensão, com a presença de um juiz, 
membro do ministério público e de um defensor, onde 
após um prévio contraditório, será analisada a legal-
idade e a necessidade da apreensão, bem como serão 
apurados abusos praticados contra o preso(infrator). 
Tendo como finalidades imediatas: evitar a manutenção 
de prisões ilegais, arbitrárias, uma vez que o magistrado 
terá diante de si, não apenas o auto, mas também ou-
virá o menor sobre as circunstâncias de sua apreensão.   
Outra finalidade é análise das medidas socioeducativa 
tendo como a mais grave a de internação sendo a ex-
ceção e não a regra já que tais medidas socioeducativas 
tem como objetivo principal a finalidade pedagógica.

 Não há que se falar em ilegalidade da apli-
cação desse instrumento processual, que é audiência de 
custódia, aos menores infratores já que a lei nº 8.069/90 
que instituiu o Estatuto da criança e do adolescente 
prevê a aplicação do princípio da proteção integral à cri-
ança e ao adolescente com condição peculiar de pessoas 
em desenvolvimento. Ao mesmo tempo em que o ECA 
resguarda aos adolescentes a garantia da prioridade, in-
clusive na precedência de atendimentos em serviços pú-
blicos ou de relevância pública. Se aos presos (adultos) 
autuados em flagrante delito é garantida a apresentação 
em audiência de custódia, com maior e fundamental

________________

33 PAIVA, Caio. Audiência de custódia e o processo penal 
brasileiro. Florianópolis: Empório do Direito.2º edição. 

razão devem os adolescentes apreendidos em flagran-
te de ato infracional ser apresentados em audiência de 
custódia, pois, além da prioridade garantida por lei, são 
sujeitos de direitos e das garantias fundamentais iner-
entes à pessoa humana, e sobretudo, por sua peculiar 
condição de pessoas em desenvolvimento que merecem 
ainda maior atenção, respaldo e garantia do Estado. 
Segundo Caio Paiva: a audiência de custódia pode ser 
considerada como uma relevantíssima hipótese de aces-
so à jurisdição penal tratando-se de uma “das garantias 
da liberdade pessoal que se traduz em obrigações posi-
tivas a cargo do Estado”.34

   5 CONCLUSÃO

     Diante do exposto podemos afirmar que a au-
diência de custódia que encontra-se prevista expres-
samente em vários tratados internacionais de direit-
os humanos que o Brasil se comprometeu, dentre os 
quais, cita-se o Pacto Internacional sobre Direitos Civis 
e Políticos (art.9º, item III) e a Convenção Americana 
de Direitos Humanos (art.7º, item 5), referidas normas 
convencionais possuem natureza de supralegalidade, 
prevalecendo sobre outras normas. E com o julgamento 
do Recurso Extraordinário nº466/343SP reconheceu a 
força dos tratados internacionais de direitos humanos 
sobre as normas.  Dessa maneira a falta de previsão feita 
pelo poder legislativo não desobriga o Brasil a realizar 
a audiência de custódia. E diante do posicionamento 
do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 
nº 347, onde obrigou a implantação da audiência de 
custódia em todo o território nacional. 

 Diante da omissão pelo poder legislativo o 
Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução 
nº213/2015, regulamentando a audiência de custódia 
em todo o território nacional. Ademais, o próprio Su-
premo já se manifestou pela constitucionalidade da 
Resolução de Tribunais locais, as quais apenas preveem 
normas procedimentais.

 A Resolução foi omissa em se poderia ser esten-
dida a audiência de custódia para os menores infratores, 
mas alguns estados, como o tribunal de justiça do Ma-
ranhão, entenderam que se aplica também aos menores 
infratores e com isso editou um Provimento nº 28/2016 

_____________
34 PAIVA, Caio. Audiência de custódia e o processo penal brasileiro. Florianópolis: Empório do Direito.2º edição.
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no qual dispõe sobre o procedimento adotado para apli-
cação da audiência de custódia.

 E como Estatuto da Criança do Adolescente cita 
sobre a “proteção integral à criança e ao adolescente” 
entendemos que nenhuma disposição estatutária pode 
ser interpretada e muito menos aplicada em prejuízo 
de crianças e adolescentes, servindo sim para exigir da 
família, da sociedade e, acima de tudo, do Poder Públi-
co, o efetivo respeito a seus direitos relacionados neste 
e em outros Diplomas Legais, inclusive sob pena de re-
sponsabilidade. E Nunca esquecer, ademais, que quan-
do se fala em “direitos da criança”, estamos falando de 
direitos humanos, razão pela qual é de se ter também 
em conta o disposto na “Declaração Universal dos Di-
reitos Humanos”.
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“A luta é o trabalho eterno do direito, sem luta não há direito, como sem trabalho 
não há propriedade” (Rudolf von l’Hering).

RESUMO
 Com o desenvolvimento das faculdades humanas de resistir e aperfeiçoar, cria-se a necessidade do surgimen-
to do direito de propriedade. Examina-se que o direito proprietário está aliado as fases históricas, sendo conquista-
do por meio de lutas, instabilidade econômica e mudanças politicas. Em indagação a postura do homem frente ao 
Estado, referente ao direito de propriedade privado, busca-se a contraposição da teoria dos quatro status de Jellinek 
e a teoria l’Hering constante no livro “A luta pelo direito”. Assim, observa-se que, para atingir a finalidade do direito 
de propriedade privada é indispensável a limitação do próprio direito em face da sociedade, dada pela função social.
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RÉSUMÉ
Avec le développement des facultés humaines à résister et à perfectionner, le besoin de l’émergence du droit de pro-
priété est créé. Il est examiné que le droit à la propriété est allié aux phases historiques, étant conquis par des moyens de 
luttes, l’instabilité économique et les changements politiques. S’interrogeant sur la position de l’homme devant l’Etat, 
sur le droit de propriété privée, nous cherchons la contraposition de la théorie des quatre statuts de Jellinek et de la 
théorie de l’Hering constante dans le livre “La lutte pour le droit”. Ainsi, on observe que, pour atteindre le but du droit 
de propriété privée, il est indispensable de limiter la loi elle-même face à la société, compte tenu de la fonction sociale.
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1. Introdução 

 Ao longo da história, a propriedade foi recon-
hecida, conceituada e analisada de diferentes for-
mas pelas civilizações, pois, cada época carrega-
va características sociais, econômicas e politicas. 
 Nos primórdios, a propriedade não tinha 
valor econômico, devido a sua abundância e mino-
ria populacional. Com o aperfeiçoamento das fac-
uldades do homem, adveio a necessidade da in-
stalação do instituto da propriedade. No império 
romano, a função do pater familias, se destaca e cria 
a modalidade de propriedade individual ou privada. 
  Em meio a fome e as lutas por território, o êx-
odo do povo romano, fez  crescer o numero populacio-
nal nos campos e, os feudos se tornam a nova estrutu-
ra dos clãs. Comandados pelo senhorio, os camponios 
surgem para engendrar ainda mais as disparidade so-
cial. A propriedade para o vassalo era disponível de 
forma “plena”, entretanto, o pagamento de impostos e 
a obrigação de utilizar todos os equipamentos de ag-
ricultura do senhorio torna-os, escravos da terra.
Com o marco de partida do direito civil ocidental (Rev-
olução Francesa), culminando com a promulgação do 
Code Civil des Français, inicia-se uma nova era no 
direito, influenciando inclusive o direito brasileiro. 
 Com a advento do Estado civil democráti-
co, a escassez dos direitos humanos, faz surgir in-
úmeras correntes doutrinárias, que buscam efetivar 
e classificar, os direitos essenciais do homem. Neste 
contexto, a teoria do doutrinador Jellinek (quatro sta-
tus), se apresenta como divisora entre a atuação do 
Estado e a participação ou abstenção do cidadão. 
 Em contraposição as ideias de pacificidade 
e desintegração do indivíduo, o doutrinador l’Her-
ing, triunfa com a sua obra “A luta pelo direito” e, ex-
prime o direito de propriedade como uma luta do 
sentimento jurídico e fusão da moral do homem. 
 Nessa esfera, pondera-se o ultimo status de Jell-
inek em posição favorável a teoria de l’Hering, analisan-
do os conceitos e funções sociais da propriedade privada.

2. Origem da Propriedade 
 
 Nos primórdios da terra, consoante a te-
oria contratualista de Rousseau, o homem es-
tava em constate estado de felicidade, status homi-
num naturalis bellum fuerit, sendo os únicos bens 
indispensáveis para sua subsistência eram o alimen-
to e a mulher, bem como, os seus maiores medos 

subsistiam da fome e a dor (MALUF, 2006, p. 73).
 Ocorre que o homem em sua evolução, ad-
quiriu duas especialidades: de resistir e a de apre-
feiçoar-se. Essas faculdades, aliadas ao desenvolvi-
mento intelectual, fizeram surgir a metalurgia e a 
agricultura dando início as desigualdades, pois, os 
que conseguiam dominar as maiores posses subme-
tiam os pobres ao seu comando (MALUF, 2006, p. 73).
 Neste breve contexto histórico é que surge ex-
plicitamente o direito de propriedade coletivo, tendo 
em vista o conflito de interesses entre os grupos sobre 
a mesma terra ou coisa. Portanto, não existia a necessi-
dade da criação de um direito individual, pois tudo era 
produzido para o grupo e, somente os que faziam parte 
da coletividade poderiam explorar e desfrutar do que 
as terras ou coisas ofereciam (PIPES, 2001, p. 123/124).
 Pode-se considerar que a propriedade trouxe 
o estado de transição do homem, tal qual o de na-
tureza primária para a sociedade civil, por meio do 
qual, os homens visando uma convivência pacífi-
ca e para salvaguardar a liberdade individual, cri-
aram um contrato social (MALUF, 2006, p. 73).
 Conforme Torres (2010, p.137), para os que 
professam a fé cristã, o marco inicial da propriedade, é 
considerado, a partir do momento em que o primeiro 
homem, Adão, em contradição as recomendações da-
das por Deus, comeu o fruto proibido, recebendo a 
seguinte advertência, constante no Livro Sagrado, 
em Genesis 3:19 (2009, p. 13): “ No suor do teu ros-
to comerás o teu pão, até que te tornes a terra”. Assim, 
para garantir a sua sobrevivência e de sua mulher, 
Adão necessitou laborar para suprir as suas necessi-
dades, formando deste modo, a propriedade comum.
 Em ambas as formas de pensamento adotadas, 
a propriedade, surge da utilidade da terra, crescimen-
to populacional e oposição contra terceiros, perfazen-
do-se indispensável a criação de um contrato social. 
 O contrato social é caracterizado, em síntese, 
como a transferência do eu para o coletivo, chama-
do de corpo social, prevalecendo assim, a vontade 
da maioria, devidamente positivada, com um so-
berano, cuja sua finalidade resumisse em garan-
tir a efetividade do pacto. (MALUF, 2006, p. 74).
 Observa-se que, em todas as épocas da história 
da humanidade, o direito de propriedade coletivo es-
teve presente, entretanto com o conflito de inter-
esses, houve a necessidade da inversão do processo, 
visando a garantia do coletivo sem que houvesse a 
supressão do eu (direito privado), desenvolvendo as-
sim, um novo instituto do direito proprietário, o di-
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reito de propriedade individual. Nesse contexto, Sa-
hid Maluf (2006, p. 73) afirma que a propriedade 
individual revelou determinadas circunstanciais:

A propriedade individual do solo a riqueza, a 
miséria, as rivalidades, os sentimentos violentos, as 
usurpações dos ricos, os roubos dos pobres, desen-
cadearam as paixões, abafaram a piedade e a justiça, 
tornando os homens avaros, licenciosos e perversos.

 O direito, por ser uma ciência social apli-
cada, sofre alterações no conceito dos seus institu-
tos ao longo do tempo. Pode-se afirmar que o direito 
está em constante desconstrução e evolução, aliando 
épocas e fatos diversos. Destarte, para melhor com-
preensão do direito da propriedade é imprescindível 
uma breve análise dos principais conceitos e for-
mas, traçando assim, uma sucinta construção históri-
ca iniciada desde a época romana até a atualidade.

3. História da propriedade: 

 A propriedade no período romano era car-
acterizada como, a ligação entre o titular do direito 
e a coisa. O ponto principal nesta relação, era o pod-
er do senhorio de usar, gozar e dispor da objeto, ex-
ercendo assim, o seu direito de propriedade em face 
de terceiros. Thomas Marky, em seu livro intitula-
do “Curso Elementar de Direito Romano”, desta-
ca os pontos positivos do direito de propriedade: 

A característica dominante do ponto de vista 
jurídico é a exclusividade da propriedade, que 
impõe a todos a obrigação de respeita-la. Já o con-
teúdo positivo desse instituto- a subordinação 
completa da coisa a seu proprietário- é um aspec-
to mais econômico do que jurídico (1995, p. 56). 

 Conforme Adriano Curado (2000, p. 55), é so-
mente a partir de Roma que adota-se o conceito de pro-
priedade, a qual, o seu exercício resumia-se na coletivi-
dade, pertencente a cidade (gens). Com o passar do tempo, 
surgiu uma nova modalidade de propriedade coletiva 
da família, com submissão absoluta do pater familias.
 O detentor dos direitos de propriedade, era o 
paterfamilias ou comumente chamado de poder pátrio, 
capturando o controle que abrangia as pessoas livres, 
escravos, bens patrimoniais dentre outros. A nomencla-
tura “propriedade”, não existia a época, pois, estava in-
cluído no patria potestas (poder jurídico sobre as coisas). 
Nesse contexto, Thomas Marky (1995, p. 68), destaca:

Não faltam provas da originária propriedade cole-
tiva sobre terras, exercida pelas gentes (conjunto de 
famílias coligadas por descenderem de um tronco 
ancestral comum), terras que passaram, poste-
riormente, a propriedade do Estado (agri publici).

 Com a escassez de alimento e ataques de po-
vos inimigos (povos bárbaros), grande parte dos 
romanos realizaram o êxodo urbano. Esta emi-
gração, fez com que desaparecesse o pater famil-
ias (clã) e, fortificasse o instituto da propriedade 
privada, iniciando a exploração de novas terras e
produção rural, criando por conseguinte, uma nova época 
histórica, o feudalismo (FERRI apud GROSSI, 2015, p. 15).
 A estrutura do feudalismo é caracterizada pelo 
dualismo, vassalos e senhores, mediante uma relação de 
fidelidade. Por volta do século 12, a propriedade per-
tencia ao peão, detendo o direito vitalício sobre a terra, 
entretanto, os seus direitos eram limitados em seu exer-
cício. Dentre as obrigações dos vassalos, Lopes (2012, 
p. 63/64), ressalta a utilização do formo senhorial, as 
maquinas para moer o trigo e outros serviços que os 
peões eram forçados a usar de modo exclusivo e pagar 
por tais “serviços públicos” prestados pelo senhorio.
 Na idade moderna, a propriedade privada 
ganha ainda mais destaque, com a filosofia capitalista, 
sua produção e os novos regimes políticos. Especifica-
mente nos países Ocidentais, a propriedade privada, 
sofreu mais restrições impostas pelo Estado, com fi-
nalidade de coibir abusos no exercício e dar a devi-
da função da propriedade (CURADO, 2000, p. 57).
 O marco do direito moderno referente a pro-
priedade privada, foi dado com o Código de Napoleão 
(após a Revolução Francesa), ao qual formulou uma 
ordem jurídica concentrada, sendo ponto de partida 
para outros códigos das outras nações ocidentais. No 
seu artigo 544, dispõe: “La propriété est le droit de jouir 
et de disposer les choses de la manière la plus absolue, 
pourvu qu’on n’en fasse un usage prohibé par les lois ou 
par les règlements4” (CODE NAPOLEON, 1804, p. 142).

 No Brasil, a propriedade a principio nas-
ceu de forma pública, cujo domínio foi “adquiri-
do” por Portugal. Em 1850, devido a problemas 
gerados pela má distribuição das terras, foi pub-
licada a Lei de n° 601 ou comumente conhecida 
como Lei de Terras, tornando a terra uma merca-
doria aceitável para o comercio e, disciplinando o di-
reito de propriedade (TORRES, 2010, p. 73/75 e 119).
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 A Constituição Brasileira de 1988, combinou a 
propriedade privada a função social de ser útil e produtiva, 
havendo assim a junção do direito proprietário a noção 
de abuso de direito. Adriano Cesar Curado (2000, p. 57),
refere-se a função social da propriedade em 
contraposição aos direitos individuais como:

O direto subjetivo deve limitar-se no próprio di-
reito objetivo, que deve permanecer no limite da 
função a ele correspondente, sob pena de, ao con-
trario, seu titular desviar-se para o abuso do di-
reto. O ato abusivo, aqui, é aquele ameaçador ao 
bem da instituição, ao seu espirito e finalidade.

 De acordo com Torres (2010, p. 137), a for-
ma de distribuição da propriedade inspirou os siste-
mas políticos. As maiores revoluções, se fundiram 
contra um tipo de propriedade em favor de outra in-
stituição possessionem. O autor ressalta ainda, que o 
constante remodelamento da propriedade deu-se em 
virtude da extensão da ordem jurídica que lhe conce-
dida o domínio e as limitações, adequando o compor-
tamento do proprietarista a atuação do poder Estatal.
 Com a breve “evolução” histórica da proprie-
dade, observa-se a figura indissociável do direito. 
As mudanças da sociedade, aliada aos movimentos 
políticos, resultam na oscilação dos conceitos individ-
uais e sociais da propriedade, culminando assim, na 
ausência do caráter absoluto do exercício da proprie-
dade em contraposição a gerencia do Poder Público 
sobre o direito proprietário (CURADO, 2000, p. 53).

4. Teoria de Jellinek.

 Com o advento do Estado social democráti-
co uma das teorias mais adotadas pelos doutrinadores
referente a ligação do cidadão e o ente estatal, 
bem como suas garantias básicas para a sociedade (dire-
itos fundamentais) é a teoria dos quatro status de Jellinek.
 A teoria dos quatro status é antecedente a te-
ria geracional5 e, fundamenta o cidadão em vinculação 
com o Estado. Assim, expõe quatro estados jurídicos, 
ou seja, posições da comunidade frente a capacidade e
personalidade jurídica do Estado, como sujeitos 
de direitos e deveres (FERNANDES, 2013, p. 321).
 O primeiro status que Jellinek aborda é o sta-
tus passivo ou subjectionis, por meio do qual, o su-
jeito da comunidade está inteiramente subordina-
do as atividades Estatais, através de seus deveres, 
ordenações e proibições (CUNHA, 2013, p. 553/554).

 O status negativo ou status libertatis, o indivíduo 
tem o direito de requerer a abstenção do Estado, uma 
espécie de imunidade ou limitação em que o Estado não 
pode interferir (poder jurídico circunscrito). Entretan-
to, em determinadas situações, o Ente Estatal poderá 
intervir para garantir o próprio direito da autonomia 
privada do indivíduo (FERNANDES, 2013, p. 321).
 O terceiro status, é chamado de positi-
vo ou status civitais, em síntese, o cidadão tem o 
direito de requerer do Estado cumprimento de 
prestações determinadas (criadas pelo próprio 
Estado) em seu favor (CUNHA, 2013, p. 551).
 O ultimo status, perfaz-se pelo atividade ou 
status activus, considera-se a fase mais “evoluída” do 
Estado, na qual o cidadão pode e deve participar de 
forma ativa na formação da vontade política do Ente, 
levando dessa maneira, aos cidadãos se transfor-
marem em seres políticos (FERNANDES, 2013, p. 322).
 Nos  três status iniciais citados, destaca-se a di-
cotomia entre a vida privada do cidadão e a política, co-
locando sempre de forma separado Estado e a sociedade. 
Entretanto o ultimo status, diferencia-se pela adaptação 
mais próxima hodiernamente da interação do Estado e 
o cidadão, por meio do qual, aliada a teoria de l’Her-
ing, em sua obra “A luta pelo do direito”, torna o direito 
proprietário uma fusão de lutas, conquistas e trabalho.

5. l’Hering
 
 Rudolf von l’Hering é considerado um dos 
maiores juristas do século XIX,  professor de direito em 
Gotinga em 1872 e, consagrado por suas teorias e obras 
principais, tais quais: “A ideia de finalidade no Direito”, 
“O espirito do Direito Romano” e “A luta pelo Direito”, 
teve como seu triunfo a teoria da posse e propriedade 
no Código Civil Alemão de 1900, com sua interpretação
inovadora, combateu de forma veemente a teo-
ria sobre o animus dominuis exposta pelo filó-
sofo Savigny. (CORREA, 1992, p. 15/23).
  No ano de 1782, durante conferencia ocorri-
da em Viena, l’Hering ministrou uma palestra para a 
Sociedade Jurídica, abordando a tese moral conhe-
cida por “A luta pelo direito”. A apresentação inicial-
mente voltada para  o público jurídico, ganhou adep-
tos populares pela exposição da teoria moderna e 
criticas ao direito romano (l’HERING, 1968, p. 5/6).
_______________
4 “A propriedade é o direito de desfrutar (gozar) e de dispor 
as coisas da maneira mais absoluta, contanto que não seja em face 
do uso proibido pelas leis ou pelos regulamentos” (Livre Tradução).
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 Convicto da revolução advinda do moderno 
realismo legal, em sua obra citada, l’Hering  (1968, 
p. 7) declara: “A ideia fundamental do meu trabalho 
é, segundo me parece, tão incontestavelmente jus-
ta e irrefutável que consideraria perdido o tempo que 
gastasse a defende-la contra aqueles que a combatem”.
 Não obstante a presunção de impoluto de suas 
teorias, inicialmente l’Hering em seus fundamen-
tos, atribui ao direito o sentido objetivo e subjetivo. O 
caráter objetivo é conceituado como “um conjunto de 
princípios jurídicos aplicados pelo Estado a ordem legal 
da vida”, e, o caráter subjetivo é pensado como “uma 
transfusão da regra abstrata no direito concreto da pes-
soa interessada” (l’HERING, 1968, p. 25). O ponto prin-
cipal abordado pelo autor é o sentido subjetivo, visto que, 
carrega em si a luta pela essência verdadeira do direito.
 l’Hering ensina que o direito deriva das lutas 
e batalhas diferentemente de Savigny, que apresenta o 
direito como uma construção histórica. Dessa forma, a 
sociedade não se deve prender ao direito existente mas, 
resistir aos interesses ameaçados e regenerar-se constan-
temente, afirmando que: “O que as mantem não é a força 
de inércia da história, mas a força de resistência dos inter-
esses defendendo a sua posse” (l’HERING, 1968, p. 29).
 A ideia do direito não está interligada ao 
valor do litígio ou as partes da causa, haja vis-
ta, que a luta do direito não pode ser considerada 
uma operação matemática ou exclusivista. O cerne 
de todos os conflitos está voltado para o fim ide-
al: a defesa da pessoa e o sentimento jurídico6.

5.1 Direito de propriedade para l’Hering

 l’Hering exemplifica  os direitos a vida, liber-
dade e a propriedade como essenciais ao homem, sen-
do incomum o patamar em que eleva o direito a pro-
priedade e a vida em um mesmo grau de importância,
sustentando, tratar-se de defesa a personalidade do 
individuo (l’HERING, 1968, p. 48).
 Ressalta-se que a propriedade pode ser dividi-
da em dois tipos, a coletiva e individual. A coletiva é 
caraterizada pela exploração e detenção de um grupo 
(título precário ou permanente), enquanto a individ-
ual é exercida por um individuo separado, afirman-
do o seu direito contra outros (MEREJE, 1949, p. 8).
_____________
6 O sentimento jurídico é caracterizado pela instituição do 
direito em consonância da defesa pessoal, que por conseguinte é a 
conservação moral do individuo (l’HERING, 1968).

Em seu livro supra citado, Rudolf não adota uma forma 
de propriedade especifica, entretanto, ao analisar sua 
forma de construção do pensamento, observa-se a ên-
fase a vida privada do individuo (direito subjetivo e seus 
motivos), ao qual será o ponto de analise desse estudo.
 O direito de propriedade para l’Hering, é rev-
elado da forma como o seu proprietário se comporta 
em face da coisa. Não é somente a detenção do ob-
jeto, mas a conduta e propósito do proprietário. De 
acordo com Rodrigues (2003, p. 18), o bom senso 
deve imperar para o reconhecimento do indivíduo 
como proprietário, exemplificando a figura do cam-
ponês que deixa a sua colheita no campo, ele não 
a tem de forma física mas conserva sua posse pela 
relação com o produto e o meio (terra plantada).
 Entretanto, tratando-se do mesmo camponês 
em relação ao depósito de uma jóia, no mesmo local 
da plantação, torna-se manifesto a recusa da posse do 
objeto, pela interação entre a natureza do bem e o com-
portamento do proprietário (Rodrigues, 2003, p. 18).
 O proprietário da coisa não contesta a detenção 
por parte do outro individuo, simplesmente invoca a seu 
favor. A ideia essencial é a condição de defesa da person-
alidade do proprietário que se funde com a propriedade: 

Fazendo-o meu, imprimi-lhe um sinete da 
minha personalidade: quem o toca, toca esta ul-
tima; o golpe que se lhe vibre atinge-me a minha 
também porque estou nele -a propriedade não 
é mais do que a periferia da minha pessoa es-
tendida aos objetos (l’Hering, 1968, p. 72/73).

 Assim, questiona-se: “Mas o povo, dir-se-á talvez, 
sabe então que o direito de propriedade e o de resistência 
são condições da existência moral da pessoa? Sabê-lo-á?” 
(l’Hering, 1968, p. 55). Se o individuo despreza a defesa 
da coisa, l’Hering compara a renegação do seu próprio 
eu, pois, a honra e a moral residem no trabalho e na 
propriedade do cidadão guiado pelo seu uso e interesse.
 O trabalho é a luta constante e eterna pelo direito, 
sendo justificada tanto pela reivindicação social ou indi-
vidual em fase do Estado. A luta pelo direito não se trata 
do valor do objeto, como já demonstrada anteriormente, 
mas do ideal do direito. Esse sentimento jurídico, em 
relação a composição patrimonial faz abarcar a partici-
pação social, no alcance de seus direitos fundamentais.

6. O direito de propriedade para l’Hering e o status 
activus de Jellinek

 O direito privado, especificamente a propriedade 
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privada, é amparada pelos direitos concretos na medida 
em que os direitos subjetivos revelam-se diligente e vivos. 
Nesse sentido, Mereje (1949, p. 9), frisa o direito de pro-
priedade como um centro de todo o direito privado, em 
razão de os demais direitos (família, sucessão e outros), 
serem um meio para atingir o direito de propriedade.
 Contudo, se o direito a propriedade privada 
fosse visto de forma isolada, tornaria-se injusto, com in-
stituições imperfeitas e confusas. É necessário englobar 
o sentimento jurídico do particular a uma esfera social.
 A figura do Estado é suscetível aos sentimen-
tos jurídicos, atingindo maior influencia em casos de 
ameaça a condição de existência. Em contraste com 
o status activus de Jellinek, o cidadão por meio do 
seu direito de participação em conjunto com o con-
trole social, atua associado a administração públi-
ca, mediante lutas e conquistas, visando o alcance 
da justiça social, bem como os seus bens: saúde, ed-
ucação, moradia, liberdade, sempre voltado para
ao supra-princípio da dignidade da pessoa huma-
na (CADERNOS DE FORMAÇÃO, 2015, p. 10/11).
 Considera-se que a defesa dos direitos funda-
mentais mediante a participação popular, não inibe a at-
uação do Estado frente ao direito posto. O direito alme-
jado como uma força viva pelos cidadãos, impõe ao ente 
Estatal o dever de proteção, sem a transgressão dos limites 
constitucionais já conquistados (CUNHA, 2013, p. 555).
 O sentimento jurídico (reivindicação do direito) 
é dado pela união dos indivíduos e o Estado, propor-
cionando condições da existência e exercício do direito 
social e principalmente do direito individual. Dessa for-
ma, para haver a concretização da máxima: “ganharás 
o pão com o suor do teu rosto” é necessário o esforço 
popular, pois, “sem luta não há direito, como sem tra-
balho não há propriedade” (l’Hering, 1868, p. 63 e 147).

7. A Função Social da propriedade no Brasil e o di-
reito subjetivo para l’Hering

 A Constituição Federal de 1988, em seu art. 
5º, XXII, dispõe da garantia o direito de proprie-
dade. Consoante Maria Helena Diniz (2005, p. 974), 
a propriedade é conceituada como o direito de usar, 
gozar e dispor de coisa corpórea, dentro dos lim-
ites normativos e, reivindicar a qualquer tempo, de 
quem injustamente a detenha. Para considerar o di-
reito proprietário os requisitos de usar, gozar e dis-
por são imprescindíveis, sendo caracterizados como:

“Jus utendi”: O direito de usar da coisa é o de tirar 

dela todos os serviços que pode prestar, dentro das 
restrições legais, sem que haja modificação em sua 
substancia.
“Jus fruendi”: O direito de gozar da coisa exteriori-
za-se na percepção dos seus frutos e na utilização de 
seus produtos. É, portanto, o direito de explorá-la 
economicamente. 
“Jus disponendi”. O direito de dispor da coisa é o 
poder de aliená-la a título oneroso ou gratuito, 
abrangendo o poder de consumi-la e o de gravá-la 
de ônus reais ou de submete-la ao serviço de out-
rem. 
“Rei vindicativo”: O direito de reivindicar a coisa 
é o poder que tem o proprietário de mover ação 
para obter o bem de que injusta ou ilegitimamente 
o possua ou o detenha, em razão do seu direito de 
sequela. (DINIZ, 2005, p. 974). 

 Com vistas a coibir abusos no exercício do di-
reito, a Constituição Federal, prevê em seu art. 5º, 
XXIII, que a propriedade deve atender a função social.
 A função social da propriedade concerne 
em dois tipos, urbana e rural. A função da proprie-
dade urbana (art. 182 da CF), importa no direito 
de  continuidade, prevendo aumento de impostos e 
obrigação de edificar. A propriedade rural (art. 184 
e 186 da CF) é obrigada a seguir a função de uti-
lização adequada dos recursos naturais, aproveita-
mento racional, sob pena, nas duas hipóteses, de per-
da do direito proprietário (RIZZI, 2002, p. 32/33).
 O filósofo Heráclito de Éfeso proclamava que 
o mesmo homem não se banha duas vezes no mesmo 
rio, com a premissa de que nada está imóvel e a luta é 
a origem das transformações, assim, o direito segue a 
mesma vertente, sendo modificado a cada novo segui-
mento. Nesse sentido, por mais que Rudolf, não tenha 
relatado em sua obra “A luta pelo direito”, a função da 
propriedade de forma expressa, pode-se ponderar uma 
aplicação atual do ordenamento jurídico brasileiro.
 A função social da propriedade no pensamento 
de l’Hering, tem como o seu exercício a restrição do di-
reito privado em prol do social, que ao mesmo tempo, se 
efetiva na manutenção do próprio direito privado. O in-
dividuo deve permitir que o Estado “institua” limitações 
no seu direito, sendo a respectiva defesa do seu próprio 
interesse. Assim, fortalecer o sentimento jurídico indi-
vidual e da nação, é cultivar o vigor e a força do Estado.
 O direito social, a propriedade privada e sua 
limitação é a soma de todos os indivíduos que com-
põem o Estado, pensando e operando como um 
corpo. Nesse sentido, l’Hering relata (1986, p. 84):

A realização dos princípios de direito público de-
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pende da fidelidade dos funcionários no cumpri-
mento dos seus deveres; a das regras do direito 
privado, da eficácia dos motivos que levam o in-
teressado a defender o seu direito: o seu interesse e 
o seu sentimento jurídico. Se estas forças motrizes 
recusam os seus serviços, se o sentimento jurídico 
é débil e embotado, e se o interesse não tem poder 
suficiente para vencer a preguiça, a aversão contra 
as questões, e o medo dos processos resulta sim-
plesmente que a regra de direito nunca é aplicada.

 A função social cumpre a defesa do direito que é 
uma obrigação para com todos os indivíduos da nação. 
A despeito do direito de propriedade privada ser estuda-
do, de nada adianta se ele não houver aplicação prática.
 Conforme Torres (2010, p. 221/227), os insti-
tutos jurídicos subsistem quando obedecem aos inter-
esses do individuais e, não adianta a sua existência se 
não resultar em seu benefício próprio. A ideia de pro-
priedade livre e desimpedida de qualquer ação estatal 
não atende a atualidade, pois, a função social revela 
o desenvolvimento da liberdade humana. Por fim, a 
função social da propriedade não visa denegrir o di-
reito ou anula-lo mas, somar vantagens do sistema do 
Estado e condicionar ao uso do bem estar coletivo.

8. Considerações Finais 

 A partir do estudo do conceito da proprie-
dade, sua divisão e evolução, por meio das oscilações 
econômicas, politicas e sociais, tem-se a máxima dada 
pela Revolução Francesa, em que a propriedade é o di-
reito de usar, gozar e dispor do bem, como lhe aprouver. 
 O indivíduo em seu exercício do direito de 
propriedade privada, deve protege-lo por meio de lu-
tas e reivindicações, pois a propriedade faz parte da 
própria essência do homem, reduzindo-se a sua moral.
 Em ligação com a teoria dos quatros status de Jel-
linek, especificamente o ultimo status activus, o homem 
toma a luta individual e a expande para a união coletiva dos 
interesses privados. Assim, o individuo passa a reivindi-
car o seu direito por meio da sociedade para com o Estado.
 Desse modo, o direito a propriedade privada, 
não se restringe ao âmbito do direito mas a uma função 
social, por meio do qual, para garantir a pacificação cole-
tiva e resguardar o direito individual, cria-se limitações.
 Por certo não se pode entender a proteção 
a propriedade privada dada pela função social, 
como uma mudança de classificação da proprie-
dade. O que se visa primordialmente é o resguar-
do do direito individual, tolhendo uma parcela da 

liberdade de cada cidadão, em prol da sociedade.
 Entretanto, ainda que l’Hering consid-
ere a sua teoria como irrefutável e totalmente jus-
ta, ao equiparar o direito a vida e a propriedade com 
sua defesa feita por qualquer modo, em tese, não 
se empregaria ao direito hodierno, contudo, con-
sidera-se um tema aberto para um novo estudo.
 Da mesma maneira, observa-se que o pre-
sente estudo, não tem por finalidade findar ou en-
gessar as ideias expostas criando verdades absolutas,
mas conduzir o leitor a um contexto histórico da pro-
priedade e análise de sua evolução frente as ideias de 
Jellinek e l’Hering, servindo de exórdio para novos 
debates e discussões sobre a comparação das teorias.

9. Referencias

CADERNO DE FORMAÇÃO; Participação so-
cial e Direitos Humanos, São Paulo, ed. 2015, aces-
so em: <https://www.paulofreire.org/images/pdfs/
livros/Cadernos_Formacao_Participacao_Social_
DH.pdf>. Acessado em: 27 de dezembro de 2017.

CODE NAPOLEON; Code Civil des Français, edi-
tion originale et seule officielle, editora: De L’im-
primiere Impériale, M. DCCC, VII, Paris, 1804, 
acesso em: <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt-
6k5406276n>. Acessado em: 28 de dezembro de 2017.

CORREA; Alexandre; Augusto; de Castro: Revis-
ta da Faculdade de Direito USP, vol. 87, 1992.

CUNHA, Junior, Dirley da. Curso de direito constitucio-
nal. 7.ed. rev. ampl. atual. Salvador, BA: JusPodivm, 2013.

CURADO, Adriano César; Transformações Po-
litico-sociais do conceito de propriedade. Re-
vista jurídica: Faculdade de Direito de Anápolis, 
Anápolis, GO, II, n. 2 , Janeiro/dezembro, 2000.

DINIZ, Maria Helena. Código civ-
il anotado. 11. ed. São Paulo, SP: Saraiva, 2005.

FERNANDES; Bernardo Gonçalves. Cur-
so de direito constitucional. 5. ed. rev. at-
ual. e ampl. Salvador, BA: JusPodivm, 2013.

FERRI, Carlos Alberto. A função social da pro-
priedade rural: alcance difuso e coletivo. 1. 
ed. Engenheiro Coelho, SP: Unaspress, 2015.



76 |

l’HERING, Rudolf Von; A Luta pelo direito. Tradução de 
João de Vasconcelos. 1. ed. Rio de Janeiro, RJ: Forense, 1968.

BÍBLIA SAGRADA; Bíblia da Mulher: leitura devocional, 
estudo., 2 ed., Sociedade Bíblica, São Paulo-Barueri, 2009. 

LOPES, José Reinaldo de Lima; O direito na história: 
lições introdutórias,  4 ed. São Paulo: Atlas, 2012.

MALUF, Sahid; Teoria geral do estado. 26. 
ed. atualizada. São Paulo, SP: Saraiva, 2006.

MARKY, Thomas; Curso elementar de di-
reito romano. 8. ed. São Paulo, SP: Saraiva, 1995.

MEREJE, João Rodrigues de; Evolução e In-
volução da Propriedade, editora Revis-
ta dos Tribunais LTDA., São Paulo, 1949.

PIPES, Richard; Propriedade e liberdade, tradução de 
Luiz Guilherme B. Chaves e Carlos Humberto Pimentel 
Duarte da Fonseca, editora: Record, Rio de Janeiro, 2001.

RIZZI, Ester Gammardella; Análises Jurisprudências: 
Função Social da Propriedade e Poder de Policia; Socie-
dade Brasileira de direito público; 2002; Acesso em<http://
www.sbdp.org.br/arquivos/monografia/43_Ester%20
Rizzi.pdf>. Acessado em: 06 de fevereiro de 2018.

RODRIGUES, Sílvio; Direito civil. volume 5, 
28. ed. rev. atual. São Paulo, SP: Saraiva, 2003.

TORRES, Marcos Alcino de Azevedo; A proprie-
dade e a posse: um confronto em torno da função 
social. 2. ed. Rio de Janeiro, RJ: Lumen Juris, 2010.



| 77 

JUDICIALIZAÇÃO DA POLÍTICA: RELAÇÃO COM AS POLÍTICAS PÚBLICAS E AS LIMITAÇÕES 
DESTE FENÔMENO

CARLOS ALBERTO FERRI1

IGOR MANUEL DE SOUZA MARQUES2

BIANCA GAZOTTO NOGUEIRA3

RESUMO

 O presente artigo tem como objetivo analisar o que é o fenômeno conhecido como judicialização da políti-
ca, considerando o seu contexto histórico e as condições que sucederam seu surgimento. Ademais, esclarece as 
principais diferenças entre este fenômeno e o “ativismo judicial”, visto que ambos possuem grande semelhança, 
mas apenas a judicialização tem base constitucional. Nesse contexto, importa ainda analisar como a inércia dos 
Poderes Executivo e Legislativo faz com que a judicialização esteja presente também nas políticas públicas. Por 
fim, há uma explanação acerca das imposições constitucionais referentes à limitação do Poder Judiciário frente aos 
demais poderes.
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ABSTRACT

This paper aims to examine what is the phenomenon known as the judicialization of politics, analyzing your 
historical context and conditions after your appearance. In addition, explains the main differences between this 
phenomenon and the “judicial activism”, since both have great similarity, but only judicialization has constitution-
al basis. In this context, it is important to analyze how the inertia of the Executive and Legislative branches make 
judicialization is present also in public policies. Finally, there is an explanation about the constitutional constraints 
relating to the limitation of the judiciary in relation to the other powers.

Key-Words: judicialization of politics; judicial activism; public policies; limits of judicialization.
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1 Introdução 

Fenômeno apresentado pela Constituição Federal de 1988, a ju-
dicialização da política é, atualmente, um dos temas mais dis-
cutidos entre os doutrinadores e pela jurisprudência.  Diante dis-
so, em primeiro momento, o artigo busca esclarecer o que é este 
fenômeno, além de exibir qual seu contexto histórico. A judicial-
ização, de forma concisa, representa que temas expressivos na co-
munidade ou ainda assuntos não resolvidos pelos Poderes Execu-
tivo e Legislativo deverão ser solucionados pelo Poder Judiciário.
 Entretanto, ao assumir essa competência, o magistrado 
deve se reservar àquilo que estiver estabelecido constitucionalmente 
e não fazer uso de força, ou seja, não tomar uma atitude ativa frente 
aos demais poderes, visto que, desta forma, estaria caracterizado o 
“ativismo judicial”. Portanto, é indispensável que seja esclarecido 
qual a correta distinção entre tais fenômenos, considerando-se que 
o Poder Judiciário é o ator político presente em ambos os casos.
 A Constituição de 1988 traz ainda grande preocupação 
com os direitos fundamentais e, consequentemente, com a implan-
tação das políticas públicas, que, como se é sabido, não faz parte das 
atribuições do Poder Judiciário. Entretanto, na omissão dos demais 
poderes, a demanda passa a existir e, por conseguinte, não há al-
ternativa senão a interferência do judiciário neste campo, visto que 
a concretização dos direitos fundamentais é de suma importância.
 Ante tais informações, o artigo busca, em seu 
último tópico, analisar quais as limitações impostas 
pela Constituição à judicialização da política, além de 
buscar os limites financeiros e orçamentários existentes 
no que concerne à judicialização das políticas públicas.

2 A Judicialização da Política

 Conforme preconiza o Ministro Luís Rober-
to Barroso (2009, p. 19), judicialização significa dizer 
que determinados temas de ampla repercussão políti-
ca ou social serão julgadas por órgãos do Poder Judi-
ciário, e não pelas tradicionais instâncias políticas, 
quais sejam: o Congresso Nacional e o Poder Execu-
tivo (constituído pelo Presidente da República, bem 
como os ministérios e toda a administração pública).
 Além disso, Castro (1996, p. 03) acrescenta que 
a judicialização da política acontece quando os tribu-
nais são chamados a se pronunciar em determinados 
assuntos, visto que o funcionamento do Legislativo e do 
Executivo se mostra falho, insuficiente ou insatisfatório.
 Barroso (2009, p.19) ainda dispõe que 
este assunto não só engloba a mudança do pod-
er para juízes e tribunais, como também gera 
mudanças expressivas em toda a sociedade.
 Para um completo entendimento acerca deste 
tema, faz-se necessário observar o contexto sob o 
qual ele teve origem. Chaves (2013, p. 125) acredita 
que as últimas décadas têm mostrado expressivas mu-
danças no ambiente institucional de diversos países, 

em vista da profunda transferência do poder de in-
stituições representativas para sistemas judiciários.
 Nesse diapasão, de acordo com Carvalho 
(2004, p. 115), nessa época diversos países ociden-
tais democráticos adotaram o Tribunal Constitucio-
nal4 como mecanismo de controle dos demais po-
deres, implicando então em alterações no cálculo 
para a implementação das políticas públicas.  De 
forma concisa, podemos ver que a partir deste mo-
mento, o governo não só necessitaria negociar seu 
plano político com o Parlamento, mas também de-
veria se preocupar em não infringir a Constituição.
 Ainda de acordo com Carvalho (2004, 
p. 115), esta nova ‘arquitetura institucional’ pro-
porcionou o desenvolvimento de um cenário 
político que ensejou a colaboração do Judiciário 
nos processos decisivos e, embora exista uma
discrepância entre os poderes, o poder Judiciário 
começa a tomar um ponto estratégico no controle 
dos demais, principalmente em relação ao Executivo.
 Barroso (2010, p. 06) esclarece também que 
este fenômeno mundial, atinge inclusive países que, 
de acordo com a tradição, seguem o modelo inglês, ou 
seja, são regidos pela soberania parlamentar e marca-
dos pela ausência de controle de constitucionalidade. O 
mundo contemporâneo possui inúmeros e inequívocos 
exemplos de judicialização que ilustram o bom fun-
cionamento entre a política e a justiça. Neste sentido, 
os precedentes podem ser encontrados em países com 
pouca conexão entre si, como Canadá, Estados Unidos, 
Israel, Turquia, Hungria e Coreia, dentre muitos outros.
 No Brasil, segundo Carvalho (2004, p. 116) as 
mudanças advindas pela judicialização podem ser obser-
vadas nas prerrogativas do controle de constitucionali-
dade exercidas pelo Supremo Tribunal Federal Brasileiro 
no período posterior à promulgação da Constituição de 
1988, o que será melhor abordado nas próximas linhas.
 Além de conhecer sua natureza, faz-se indis-
pensável entender quais causas levaram ao surgimento 
deste fenômeno. Delibera Barroso (2009, p. 19) que a 
judicialização tem motivos múltiplos, dos quais al-
guns expressam uma tendência mundial; outros estão 
diretamente relacionados ao modelo institucional bra-
sileiro. Por conseguinte, analisar-se-á primeiramente 
as causas mundiais, e, por fim, as causas brasileiras.
_____________
4 Um tribunal ou corte constitucional é o órgão judiciário 
ou não, cuja principal função é zelar pela correta interpretação e 
aplicação da Constituição, ou seja, julgar se determinado tema é 
constitucional ou inconstitucional.
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 Barroso (2010, p. 07) afirma que a primeira 
tendência global que levou à judicialização da políti-
ca é, sem dúvidas, a constatação da importância de 
possuir um Judiciário rígido e autônomo como ele-
mento primordial para as democracias hodiernas. A 
segunda causa diz respeito à decepção com a política 
majoritária, em função da dificuldade em represen-
tação e do funcionamento dos parlamentos em geral. 
Em terceiro lugar estão os atores políticos que, muitas 
vezes, optam por um Judiciário que se mostre a in-
stância decisiva de questões polêmicas, em relação às 
quais exista razoável desarmonia moral na sociedade.
 Ademais, Carvalho (2004, pp. 117-120) enumera 
seis condições políticas para o surgimento e a consoli-
dação de tal fenômeno: o sistema político democrático, 
a separação dos poderes, o exercício dos direitos políti-
cos, o uso dos tribunais pelos grupos de interesse, o uso 
dos tribunais pela oposição e, por último, a inefetividade
das instituições majoritárias. Insta ressaltar que to-
das essas condições, em maior ou menor grau, fazem-
se presentes nos sistemas político e jurídico bra-
sileiros da atualidade, como será analisado abaixo.
 Acerca das causas nacionais que levaram à ju-
dicialização, aduz Barroso (2009, p. 19) que a primei-
ra delas foi a redemocratização do país, que teve como 
ponto culminante a promulgação da Constituição de 
1988. Segundo ele, isso ocorreu, pois, no fim do século 
XX, com a recuperação das garantias da magistratura, o 
Judiciário transformou-se em um grande poder políti-
co, com capacidade suficiente para fazer com que a Con-
stituição e as leis se mostrassem mais importantes, até 
mesmo em confronto com os outros Poderes. Além dis-
so, o ambiente democrático deu nova vida à cidadania, 
dando mais informação e consciência de direitos à toda 
população, que passou a buscar a proteção de seus inter-
esses ante os juízes e os tribunais. Nesse mesmo contexto, 
houve a expansão institucional do Ministério Público, 
bem como a presença crescente da Defensoria Públi-
ca em diferentes partes do Brasil. Em resumo, pode-se 
observar que a redemocratização não apenas fortaleceu 
e deu amplitude o Poder Judiciário, como também au-
mentou a demanda por justiça na sociedade brasileira.
 Sobre este mesmo tema, dispõe Carvalho (2004, 
p. 117) que a democracia é uma condição indisponível, 
embora não seja suficiente para o nascimento da judi-
cialização. Em todos os países já citados a democracia 
era parte do ambiente político, consolidando, então, a 
teoria de que não há possibilidade de compatibilização 
entre governos autoritários e a expansão do poder ju-
dicial. O próprio Supremo Tribunal Federal (STF) bra-

sileiro possui história repleta de exemplos que corrob-
oram a impossibilidade da existência de um processo 
expansionista do poder judicial em países autoritários.
 A segunda causa analisada por Barroso (2009, pp. 
19 e 20) concerne à constitucionalização extensiva, que 
trouxe para a Constituição diversos temas que outrora 
eram deixados para o processo político predominante 
e para a legislação ordinária. “Como intuitivo, consti-
tucionalizar uma matéria significa transformar Política 
em Direito” (BARROSO, 2009, p. 20). Na medida em que 
uma questão é instituída em uma norma constitucional, 
ela se modifica, potencialmente, em um anseio jurídico, 
podendo se tornar uma ação judicial. Como no caso em 
que a Constituição, ao assegurar o direito de acesso ao 
ensino fundamental ou ao meio-ambiente equilibrado, 
torna possível judicializar a exigência desses dois direit-
os, levando até o Judiciário a discussão sobre ações con-
cretas ou políticas públicas cometidas em ambas áreas.
 É neste sentido que Carvalho (2004, p. 120) 
classifica o sexto item das condições políticas para o 
surgimento da judicialização.  Ao se referir à inefetiv-
idade das instituições majoritárias, o autor diz respeito 
à incapacidade de tais órgãos em realizar as demandas 
sociais, visto que tudo aquilo que não caracterize in-
teresse suficiente às instituições ou adicione alto custo 
certamente encontrará dificuldade para ser concret-
izada. Alguns tribunais, diante da não manifestação 
dos políticos e da impossibilidade de denegarem uma 
decisão, são compelidos a colocar um fim em con-
flitos que deveriam ser resolvidos no âmbito político.
 Como última causa da judicialização no Brasil, 
Barroso (2009, p. 20), aponta o sistema brasileiro de con-
trole de constitucionalidade. O sistema brasileiro é for-
mado pela união de dois outros sistemas: o americano e 
o europeu. Ou seja, o Brasil adota a fórmula americana 
de controle incidental e difuso, qualquer magistrado 
tem competência para realizar controle de constitucio-
nalidade, desde que o faça no julgamento de um caso 
concreto, caso considere a lei inconstitucional. Por out-
ro lado, há também o sistema europeu, mais especifi-
camente na ação direta, que autoriza que delimitadas 
matérias sejam levadas em questão e sejam direcionadas 
imediatamente ao Supremo Tribunal Federal. A esses 
sistemas é acrescentado o direito de propositura amplo, 
previsto no art. 103 da CF, pelo qual inúmeros órgãos, 
bem como entidades públicas e privadas podem ajuizar 
ações diretas. Nessa hipótese, quase qualquer questão 
política ou moralmente pertinente pode ser içada ao STF.
 Corroborando tal pensamento, Carval-
ho (2004, p. 121) dispõe que a forma mais difundi-



80 |

da de judicialização da política, que pode ser gen-
eralizada a todos os casos, é a from without5, ou 
seja, o controle jurisdicional de constitucionalidade.
Destarte, Carolina Bicca (2012, p. 122) disserta que 
a judicialização da política, não deve ser relacio-
nada à pretensão direta do Poder Judiciário em ter
poder, visto que a ideia de judicialização da política 
surgiu em razão de acontecimentos extrínsecos à alça-
da deste. A partir dos fatos históricos listados ante-
riormente, um magistrado não pode ser condenado ao 
tomar decisões de cunho político, visto que a judicial-
ização da política, no específico caso brasileiro, encontra 
seu fundamento na própria Constituição da República.
 Assim, Chaves (2013, p. 131) explana que ao 
atuar em consonância com a Constituição, a judicial-
ização da política pode proporcionar benefícios: ao 
Judiciário podem ser encaminhados outros papéis 
relevantes, como o impedimento de abusos decor-
rentes de ações ou omissões dos poderes políticos, 
sempre focando em buscar proteger e concretizar os 
direitos fundamentais. Em igual sentido, as lições 
de Yepes (apud CHAVES, 2013, pp. 131 e 132):

A judicialização parcial da vida política tem, sem 
dúvida, certas virtudes. Em particular, permite 
evitar abusos dos órgãos políticos e das maiorias 
contra minorias estigmatizadas ou indivíduos. 
Nessa medida, a linguagem dos direitos ocupa um 
lugar importante nas democracias contemporâneas, 
e o reconhecimento e a proteção judicial desses 
direitos, apesar de realizados por órgãos não-ma-
joritários, como o são os juízes e os tribunais con-
stitucionais, devem ser vistos não como limitações 
à democracia, mas como garantias para suas pre-
condições. Portanto, embora não tenha uma ori-
gem democrática, o juiz constitucional cumpre 
um papel democrático essencial, pois é o guardião 
da continuidade do processo democrático.6

_________________
5 “from without” é o termo utilizado por Vallinder 
(1995) para descrever um dos tipos de judicialização defini-
dos por ele. Significa a reação do Judiciário à provocação de 
terceiro e que tem por finalidade revisar a decisão de um poder 
político tomando como base a Constituição. Ao fazer a revisão, 
o Judiciário ampliaria seu poder frente aos demais poderes.
6 Texto original: “La judicialización parcial de la vida 
política tiene su lugar a dudas ciertas virtudes. Em particular 
permite evitar abusos de los órganos políticos y de las mayorías, 
en contra de minorías estigmatizadas o de individuos. En esa 
medida, el lenguage de los derechos ocupa um lugar importante 
en las democracias contemporáneas, al punto de que el recono-
cimiento y la protección judicial de esos derechos, a pesar e ser 
realizados por órganos contramayoritarios, como lo son los jueces 
y los tribunales constitucionales, deben ser vistos no como limita-

ciones a la democracia, sino como garantías a las precondiciones 
de la misma. Por ende, si bien no tiene un origem democrático, 
el juez constitucional cumple un papel democrático essencial 
pues es el guardián de la continuidad del proceso democrático”.

3 Delimitações entre a Judicialização da Política e o 
Ativismo Judicial

 Nunes Junior (2016, p. 35) analisa que no 
mesmo contexto da judicialização da política, na-
sce um conceito de igual importância para a per-
cepção do protagonismo institucional do Judi-
ciário: o ativismo judicial, que exibe um modo
inventivo e amplo de interpretação do direito, at-
ravés da potencialização do sentido e do alcance de 
suas leis. Indo além de uma simples interpretação, 
invadindo a competência de outros poderes, ou até 
mesmo estabelecendo novos comportamentos não 
previstos na atual legislação, e tendo como resul-
tado o contorno do processo político majoritário.
 De acordo com Bicca (2012, p. 123), de forma 
equivocada, muitos consideram as expressões “judici-
alização da política” e “ativismo judicial” como sinôni-
mas, não existindo discernimento quanto aos conceitos 
utilizados, tampouco alguma distinção clara entre estes 
fenômenos, criando assim um debate vazio e sem bases 
sólidas. A judicialização da política pode ser atribuída 
a fatores variados, afastando assim a ideia de que o juiz 
tem como escopo o aumento proposital de sua força em 
desfavor aos demais poderes, e desta forma não deve 
ser associada, necessariamente, ao ativismo judicial.
 José Maria Tesheiner e Rennan Thamay (2015, 
p. 138) mencionam que a expressão “judicialização 
da política” é utilizada num tom menos crítico que o 
ativismo judicial e tem como significado dizer que 
assuntos outrora reservados aos poderes Legislativo e 
Executivo serão submetidas às normas jurídicas con-
stitucionais e, por conseguinte, devem ser encamin-
hadas ao controle do Poder Judiciário. Do outro lado, 
o “ativismo judicial”, expressão muitas vezes usada 
criticamente, deve ser entendido como uma atuação 
ativa do juiz, visto que este tem o objetivo de procu-
rar formas de concretizar as promessas constitucionais.
 Barroso (2010, pp. 08 e 09) acrescenta que a 
judicialização constitui um fato inelutável, uma cir-
cunstância decorrente do desenho institucional vi-
gente, e não uma opção política do Judiciário. Uma 
vez provocados pela via processual, os magistrados 
não possuem alternativa sobre se manifestarem ou 
não sobre o tema em questão. No entanto, o modo 
pelo qual venham a exercer essa competência de-
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terminará a existência ou não do ativismo judicial.
 José Ribas Vieira (2009, pp. 47 e 48), afirma 
que a prática jurídica mostra magistrados ativistas ad-
otando tanto um posicionamento progressista quan-
to tomando decisões conservadoras. Entretanto não 
é possível afirmar que uma atitude ativista venha a 
ser a melhor opção, ou ainda que seja uma atitude er-
rônea, considerando-se a imensidão de casos jurídi-
cos possíveis, e, notadamente os casos complexos.
 Embora seja alvo de críticas, o ativismo judi-
cial é um fenômeno muito presente nos dias de hoje 
e isso se deve, segundo Tesheiner e Thamay (2015, p. 
136), a uma série de razões: primeiramente, pelo fato de 
haver omissão em excesso dos demais poderes, como 
é o caso, por exemplo, do poder Executivo, que deve-
ria implementar e realizar políticas públicas. Com a 
inércia deste poder, os cidadãos cada vez mais recor-
rem ao Judiciário na busca de solução adequada; em 
segundo lugar, a impossibilidade do Judiciário de sim-
plesmente esquivar-se do julgamento de ação que a ele 
tenha sido encaminhada, visto que não pode deixar de 
agir diante da falta de solução legislativa adequada ou 
de omissão do Executivo na efetuação desses direitos 
fundamentais. E, por último, em virtude da carência 
de implementar e realizar políticas públicas que são 
direitos dos cidadãos que tributam e não têm a rela-
tiva e apropriada contraprestação do Poder Público.
 Visando a melhor compreensão e distinção 
entre os temas, Nunes Junior (2016, p. 17) exibe ex-
emplos de julgados onde a judicialização da política 
se fez presente, como é o caso da Ação Direta de In-
constitucionalidade (ADI) nº 4.650-DF, proposta pelo 
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Bra-
sil (OAB), que declarou a inconstitucionalidade dos 
dispositivos da Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e 
da Lei nº 9.096/1995 (Lei dos Partidos Políticos) que 
autorizavam as contribuições de pessoas jurídicas às 
campanhas eleitorais, sob o argumento de que tais dis-
positivos afrontam inúmeros princípios. Ademais, a 
judicialização também aparece em outros julgamentos 
que fogem às questões políticas, como a demarcação 
da terra indígena Raposa Terra do Sol, a autorização 
de experiências científicas com células-tronco embri-
onárias, o reconhecimento da união homoafetiva, a 
descriminalização do aborto de fetos anencefálicos, 
o direito de greve no serviço público e a legitimidade 
das ações afirmativas e das cotas sociais e raciais, todas 
protagonizadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF).
 Em relação ao ativismo judicial, faz-se impre-
scindível citar o caso mais recente deste fenômeno nos 

tribunais: o impedimento da posse de Cristiane Brasil 
como Ministra do Trabalho. Jardim (2018) esclarece que 
a escolha de um ministro é prerrogativa do presidente 
da República, e só pode ser contestada caso este ato des-
respeite a legalidade.  A posse de Cristiane foi suspensa 
por um magistrado do Tribunal Federal Regional da 2ª 
Região (TRF2) com fundamento no princípio da moral-
idade administrativa, pelo fato de ela ter sido condenada 
em ações trabalhistas. Entretanto, está constitucional-
mente explícito, em diversos artigos, o que caracteriza o 
conceito de moralidade administrativa, e, a condenação 
trabalhista não está inserida entre tais critérios. Dessar-
te, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), autoriza, então, 
a posse de nova ministra. Apesar disso, no dia 22 de 
janeiro de 2018, a Ministra Carmen Lúcia, presidente 
do STF, em face da contestação apresentada pelo grupo 
de advogados que movia tal ação, suspende novamente 
a posse de Cristiane Brasil como Ministra do Tra-
balho, evidenciando um caso claro de ativismo judicial.
 Finalizando a articulação entre es-
tes fenômenos, Barroso (2009, p. 21) expla-
na com brilhantismo a distinção entre eles:

A judicialização e o ativismo judicial são primos. 
Vêm, portanto, da mesma família, frequentam os 
mesmos lugares, mas não têm as mesmas origens. 
Não são gerados, a rigor, pelas mesmas causas ime-
diatas. A judicialização, no contexto brasileiro, é 
um fato, uma circunstância que decorre do mod-
elo constitucional que se adotou, e não um exer-
cício deliberado de vontade política. Em todos os 
casos referidos acima, o Judiciário decidiu porque 
era o que lhe cabia fazer, sem alternativa. Se uma 
norma constitucional permite que dela se deduza 
uma pretensão, subjetiva ou objetiva, ao juiz cabe 
dela conhecer, decidindo a matéria. Já o ativismo 
judicial é uma atitude, a escolha de um modo espe-
cífico e proativo de interpretar a Constituição, ex-
pandindo o seu sentido e alcance. Normalmente ele 
se instala em situações de retração do Poder Leg-
islativo, de um certo descolamento entre a classe 
política e a sociedade civil, impedindo que as de-
mandas sociais sejam atendidas de maneira efetiva.

Assim, importa observar que o Poder Judiciário se faz 
presente no papel de ator político em ambos fenômenos, 
e, tendo grande atuação nestes, consegue fazer acon-
tecer o vínculo entre o direito e a política, além de 
gerar maior implementação das políticas públicas.

4 O Controle Judicial das da Políticas Públicas

 Pela definição de Maria Paula Dallari Buc-
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ci (2002, p. 241), políticas públicas são “pro-
gramas de ação governamental visando a co-
ordenar os meios à disposição do Estado e as 
atividades privadas, para a realização de objetivos so-
cialmente relevantes e politicamente determinados”.
 Borges (2009, p. 11) ressalta que esse programa 
de ação governamental versa em uma atividade, ou seja, 
é um conjunto organizado de atos e normas, combina-
dos para a efetivação de determinado objetivo. À vis-
ta disso, é possível constatar que tal objetivo somente 
poderá ser atingido através da utilização de recursos 
públicos. Pode-se afirmar, então, que é por meio das 
políticas públicas que o Estado tem capacidade de 
concretizar os fins determinados pela Constituição.
 Importa observar, conforme preconiza Mâni-
ca (2008, p. 90), que as políticas públicas podem se 
encontrar materializadas em leis ou atos normativos, 
mas com eles não se misturam, visto que derivam do 
conjunto de atos e/ou de normas que designam os va-
lores e os objetivos contidos em nosso ordenamento.
 Ademais, as políticas públicas, de acordo com 
Vanice Lírio do Valle (2013, p. 11), são fixadas de 
acordo com as preferências dos grupos momenta-
neamente preponderantes que, na consolidação de 
seus próprios projetos de governo, exercem o papel 
imperativo que é próprio daquele que esteja no pod-
er. Não se trata, entretanto, de uma atividade carente 
de moderação, tendo em vista que a normatividade 
constitucional, buscando precaver a prepotência da 
maioria, determina cláusulas bloqueadoras, além 
de estabelecer limites a determinados temas que es-
tejam submetidos à discussão política ordinária.
 Vanice do Valle (2013, p. 01) afirma ainda 
que após mais de vinte anos da promulgação da atu-
al Constituição Federal, fica demonstrado que o Judi-
ciário tomou um lugar central neste âmbito político, 
considerando-se o empoderamento dos direitos fun-
damentais. Como consequência disso, vemos hoje 
que as políticas públicas são controladas diaria-
mente por este poder, principalmente após a Supre-
ma Corte afirmar que o Judiciário, especificamente 
no que diz respeito aos direitos fundamentais, tem 
permissão inclusive para formular políticas públicas.
 Nesse sentido, Hess (2011, p. 259) ponde-
ra que a chegada do poder judiciário no setor de 
controle das políticas públicas, apresenta um cam-
po de discussão bastante nebuloso e que coloca 
em destaque questões constitucionais, políticas e 
até mesmo a interferência de um poder em outro.
Aconselha ainda sobre a importância de analis-

ar-se com maior profundidade as implicações tra-
zidas pela alteração do Poder Judiciário na inter-
venção e controle de políticas públicas.  Isto ocorre, 
pois ao mesmo tempo que esse avanço representa 
o anseio em garantir direitos sociais e difusos, tam-
bém se contradita às decisões políticas de poderes
legitimados pela democracia representativa, desestru-
turando a previsão orçamentária anual encaminhada ao 
Executivo, depois de obter a aprovação do Legislativo.
 Apesar destas importantes colocações, um es-
tudo realizado por Taylor (2007, p. 236) observa que a 
atuação do Judiciário brasileiro em relação às políticas 
públicas é significativa. Entre os anos de 1988 e 2002, o 
STF conferiu decisões liminares ou de mérito anulando 
parcialmente mais de 200 leis federais somente através 
do instrumento de ADI. Utilizando o direito compara-
do, o autor constata que, em toda sua história, a Supre-
ma Corte americana apenas invalidou cerca de 135 leis 
federais. Ressalta ainda que inclusive durante o gover-
no de Fernando Henrique Cardoso, que tinha muitos 
apoiadores defensores da reforma, o Judiciário não 
deixou de ser solicitado por atores externos para avaliar 
as principais políticas públicas adotadas pelo Executi-
vo e seus aliados no Congresso. Ademais, no decorrer 
da última década, o Judiciário mostrou-se importante 
ator político, anulando ou reformando a legislação ref-
erente à reforma agrária, às reformas tributárias e a out-
ras inúmeras políticas públicas significativas, inclusive 
exercendo muita influência até os dias de hoje.  Neste 
sentido, aplica-se a fala do Ministro Celso de Mello:

Não se inclui, ordinariamente, no âmbito das 
funções institucionais do Poder Judiciário – e nas 
desta Suprema Corte, em especial – a atribuição 
de formular e de implementar políticas públicas, 
pois, nesse domínio, o encargo reside, primaria-
mente, nos Poderes Legislativo e Executivo. Im-
pende assinalar, contudo, que a incumbência de 
fazer implementar políticas públicas fundadas na 
Constituição poderá atribuir-se, ainda que excep-
cionalmente, ao Judiciário, se e quando os órgãos 
estatais competentes, por descumprirem os en-
cargos político jurídicos que sobre eles incidem 
em caráter vinculante, vierem a comprometer, 
com tal comportamento, a eficácia e a integridade 
de direitos individuais e/ou coletivos impreg-
nados de estatura constitucional, como sucede 
na espécie ora em exame. (STF, AI nº 759.543-
RJ. Rel. Min. Celso de Mello. Julg. 28.10.2013)

 Taylor (2007, p. 248) acrescenta ainda que o 
papel desempenhado pelo Judiciário é de extrema 
importância para a determinação e a aplicação dos 
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princípios constitucionais, visto que é este poder que de-
cide quais regras são autênticas e se estão em aquiescên-
cia com as leis e com a Constituição, além de definir 
quais ações ou omissões representam contrassensos 
ou ilegalidades. Desta forma, observa-se a tamanha 
influência que os tribunais exercem sobre o curso das
políticas públicas, posto que os magistrados influenci-
am o tipo de política que será implantada e apreciam a 
legalidade destas. Vale destacar também que depois de 
implementada, a política pública pode ser contraposta 
judicialmente por diversos atores políticos ou civis, e, 
por conseguinte, ao ter que analisar tais contestações, 
o judiciário é forçado a ouvir e se pronunciar sobre 
opiniões diversas vezes minoritárias e adversas aos in-
teresses predominantes no eixo Executivo-Legislativo.
 Diante disso, Castro (1996, p. 03) analisa que 
a transformação da jurisdição constitucional inte-
grante do processo de criação das políticas públi-
cas deve ser compreendida como um desenvolvi-
mento das democracias modernas, ainda mais por 
ser tema tão intrínseco à judicialização da política.
 Alvim, Thamay e Granado (2014, p.193), acres-
cem que independe entender que a figura adequada seja 
judicialização da política ou o ativismo judicial - o que 
provoca discussões até mesmo entre os doutrinadores 
e a jurisprudência. O fato que não deve ser esquecido é 
que a implementação das políticas públicas inadimpli-
das pelo Poder Estatal vem sendo produzida pelo Pod-
er Judiciário. Por conseguinte, o pensamento de Taylor 
(2007, p. 249) pode ser concretizado: o Judiciário é in-
dispensável para alcançar a estabilização entre duas car-
acterísticas: a capacidade de tomar decisões pelo sistema 
político, além da habilidade em fazer o país de avançar 
em um caminho estável e pouco imprevisível no que diz 
respeito à adoção e implementação das políticas públicas.

5 Os limites da Judicialização da Política

 Com base em tudo o que fora tratado anterior-
mente, há ainda que ser esclarecido até onde a judicial-
ização da política pode interferir, e, de acordo com os 
ensinamentos de Chaves (2013, p. 130), para o que os 
objetivos traçados pela Constituição sejam alcançados, 
é imprescindível que o crescimento do poder Judiciário 
não viole a estabilização de nosso sistema político e 
mantenha-se ajustado com os pilares da democracia 
constitucional, que garantem os direitos dos cidadãos, 
bem como limitam os poderes políticos e garantem a 
soberania popular. Assim, é possível compreender que 
a judicialização da política precisa ser explorada com 

o intuito de gerar um processo de influência mútua 
entre os três poderes, fazendo com que o poder Judi-
ciário tenha um caráter analítico e que não modifique
o poder das demais instâncias democráticas de dis-
cussão. Dessarte, ainda que existam diversas vias de 
ação, é importante que o Judiciário se mantenha con-
tido para que não revele um comportamento ativista.
 É neste sentido que Bicca (2012, p.123) afirma 
que os magistrados não podem decidir sem parâmetros, 
posto que o regime democrático em que vivemos nos 
inclina a buscar certos limites à prestação jurisdicional, 
limites estes que, ao serem infringidos, caracterizarão 
uma decisão como “ativista”, fenômeno que se configura 
quando o Judiciário excede certos limites, tornando sua 
conduta uma ofensa ao sistema e à democracia, valores 
extremamente consagrados na Constituição Federal.
 Barroso (2009, p. 27) reafirma que a judicial-
ização existente no Brasil não derivou de uma alterna-
tiva discricionária da Corte, o que pode ser constatado 
pela limitação que este fenômeno encontra na Consti-
tuição, que faz uma interconexão entre o mundo jurídi-
co e o político, esforçando-se para adequar o poder à 
justiça, à segurança e ao bem-estar social. Consequen-
temente, a interpretação da CF sempre contará com um 
vislumbre político, mesmo que delineada pelas probab-
ilidades e limites fornecidos pelo ordenamento vigente.
 No que concerne às políticas públicas, Amaral 
(2011, p. 04 e 16) leciona que existem limites finan-
ceiros e orçamentários e, consequentemente, os po-
deres majoritários devem decidir sobre a distribuição 
dos recursos. O principal ponto a ser abordado sobre 
este tema é, sem dúvida, o debate sobre os princípios 
da “reserva do possível” e do “mínimo existencial” e, 
a este respeito, afirma Celso de Mello, no relatório de 
julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário 
(ARE) 639337, que a reserva do possível não pode ser 
utilizada pelo Poder Público com a finalidade de in-
viabilizar a implementação de políticas públicas insti-
tuídas pela própria CF. Ademais, a reserva do possível 
encontra grande barreira na garantia constitucional do 
mínimo existencial, princípio este que representa em 
nosso ordenamento jurídico uma emanação direta do 
impetrado princípio da dignidade da pessoa humana.
 Por fim, o ministro Barroso (2009, p.30), acredita 
que a autolimitação também é de extrema importância. 
O Judiciário muitas vezes tem o poder de interferir, no 
entanto, isso não é sempre aconselhável, afinal, ser capaz 
de realizar uma avaliação rigorosa do seu poder insti-
tucional e optar por não o exercer, aumenta muito mais a
credibilidade deste poder. O ministro afirma, por 
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fim, que acredita este modelo de judicialização tem 
se encaixado muito bem às nossas necessidades.

6 Conclusão

 A Constituição brasileira, promulgada em 
1988, trouxe em seu corpo, no capítulo III do Títu-
lo IV, a organização do Poder Judiciário. Em linhas 
gerais, a principal tarefa atribuída ao Judiciário é o 
exercício da jurisdição, ou seja, o poder legal de im-
putar o direito aos casos concretos, resolvendo con-
flitos individuais e sociais, numa atuação direcio-
nada à pacificação social, que lhe é bem própria.
 Ademais, fora instituída no Brasil a chama-
da “tripartição dos poderes” concebendo, além do 
poder Judiciário, os poderes Legislativo e Executivo, 
sendo todos autônomos e harmônicos entre si. Nesse 
diapasão, além da tarefa já mencionada, restou ao Ju-
diciário a função de controlar os demais Poderes que 
integram as funções estatais, bem como a possibili-
dade de trazer as outras funções dos demais poderes 
para dentro de sua seara de atuação. Desta forma, no-
vas funções são conferidas aos juízes: o poder e o de-
ver de anular atos administrativos ilegais, de invalidar 
atos praticados com abuso de poder, além de declarar 
a inconstitucionalidade de leis e atos normativos.
 Neste novo cenário surge a “judicialização da 
política”, fenômeno responsável pela transferência de 
atos dos Poderes Executivo e Legislativo para os magis-
trados e tribunais por diversos motivos. Como, por ex-
emplo, a inércia dos demais poderes, a impossibilidade 
do Judiciário de esquivar-se do julgamento de ação 
que a ele tenha sido encaminhada, além da carência 
na implementação e realização das políticas públicas.
 Tendo base constitucional, a judicialização da 
política é um instrumento que, se bem utilizado, pode 
trazer inúmeros benefícios não só para os tribunais, 
mas também para toda a sociedade. No entanto, é preci-
so muita cautela ao realizá-la, pois, como se sabe, ao ul-
trapassar certos limites, deparamo-nos com o ativismo 
judicial, que, embora possa ser muito bem empregado, 
diversas vezes apresenta casos de desrespeito à Consti-
tuição, como no caso apresentado anteriormente sobre 
a posse da nova Ministra do Trabalho, Cristiane Brasil.
 É possível observar então que este fenômeno 
nada mais é que o estrito cumprimento de um dever 
estabelecido para o Poder Judiciário pela Constitu-
ição Federal. Desta forma, o Judiciário, quando provo-
cado, tem o poder-dever de agir, constatada alguma 
das situações listadas anteriormente e, com isso, re-

speitar os princípios constitucionais, reduzindo a li-
tigiosidade, promovendo assim o bem-estar social.
 Destarte, apesar de ainda ser alvo de críti-
cas, a trajetória deste fenômeno no Brasil apresen-
ta inúmeros resultados positivos. A judicialização da 
política é de extrema importância nos dias de hoje, 
podendo até mesmo ser considerado inevitável. A re-
democratização do país, as demandas populacionais, 
bem como os atores políticos e seu comportamento 
diante da CF, apresentam um ambiente perfeito para 
o desenvolvimento e expansão do Poder Judiciário, 
que, ao fazer correto uso do texto constitucional, só 
pode trazer benefícios para o país em que vivemos.
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ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE: AS MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS
E UMA RESSOCIALIZAÇÃO DISTANTE

Francisco Alexsandro Moura Rocha1

Marco Antônio Castro Costa2

RESUMO

  Este artigo é resultado de uma pesquisa que aborda o Estatuto em relação às medidas socioeducativas e o 
seu cumprimento, bem como a Teoria da Proteção Integral e da Constituição Federal. Observam-se também os 
resultados não obtidos com a aplicação das medidas e uma ressocialização dificultada pelo próprio sistema 
educacional. Aborda-se sobre efeito metodológico, realizamos um estudo fundamentado em referências bib-
liográficas e documentais com o intuito de demonstrar as fragilidades e consequências envolvidas no cumpri-
mento das medidas aplicadas e a reincidência por parte dos menores infratores. Chegamos à conclusão de que 
é fundamental a reformulação do Estatuto da Criança e do Adolescente na questão da aplicação das medidas 
socioeducativas, onde se constata que no período de internamento, tais medidas não surtem o efeito desejado. 
Observou-se que as medidas socioeducativas não são aplicadas em caráter pedagógico previstos no Estatuto, 
más sim com um caráter punitivo, visto que a reeducação e a ressocialização do menor infrator não é alcançada.

Palavras-chave: Medidas socioeducativas. Menor Infrator. Internamento. Atos Infracionais. Reincidência.

ABSTRACT

 This article is the result of researchthat addresses the Statute in relation to socio-education-
al measures and compliance, as well as the Theory of Integral Protection and the Federal Constitu-
tion. They also observe the results not achieved with the implementation of the measures and reha-
bilitation hampered by the educational system itself. It is approached on methodological effect,we 
conducted a study based on bibliographic and documentary references in order to demonstrate the weaknesses 
and consequences involved in the fulfillment of the measures implemented and recidivism by minors offenders.
 We concluded that it is essential to reformulate the Statute of Children and Adolescents on the issue of imple-
mentation of socio-educational measures, which noted that the hospitalization period, such measures are not suc-
cessful the desired effect. It was noted that educational measures are not applied in pedagogical provided for in the 
Statute, but with a punitive character, since the re-education and rehabilitation of the juvenile offender is not achieved.

Keywords: socio-educational measures. Minor Offender.Internment. Actsinfractional .Recidivism.
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1 INTRODUÇÃO

  Nos últimos anos o índice de violência está cada 
vez mais crescente, principalmente, com a participação 
de menores, por vários fatores sociais, morais e psicológi-
cos. Desta feita o presente trabalho consistiu em demon-
strar se as medidas aplicadas aos menores infratores 
atingem a sua finalidade de recuperar o menor infrator. 
 Através do estudo dos direitos do adolescente, 
seus deveres, sua relação no meio familiar, na comu-
nidade e também pela pesquisa de alguns fatores que 
demonstram as causas da prática do ato infracional.
 A pesquisa procurou analisar qual a na-
tureza jurídica das medidas socioeducativas, ver-
ificando se elas têm um caráter pedagógico, recu-
perando e ressocializando o menor, ou se têm um 
caráter de somente punir o menor infrator, reprim-
indo o menor pela infração cometida. Procura-se 
demonstrar os fatores que levam os adolescentes 
a reincidir e cometer novamente atos infracionais.
 As Medidas Socioeducativas, devem-se pau-
tar na educação pedagógica de mecanismos de in-
clusão social, que sejam capazes de introjetar no jovem,
valores que mudem o seu comportamento, aumentan-
do sua autoestima, ampliando os seus horizontes e que 
são capazes de ressocializar-se, más tudo isso vai de-
pender da reformulação das medidas socioeducativas, 
com novos projetos e uma fiscalização mais enérgica.
 Concluindo, esta pesquisa não visa somente 
demonstrar os fatores que levam o menor a cometer 
o ato infracional e esclarecer as causas da violência
envolvendo esses menores, que é fundamental à re-
formulação do Estatuto da Criança e do Adolescente 
na questão da aplicação das medidas socioeducativas 
onde se constata não estarem sendo aplicadas de forma
adequada e fica para o judiciário um grande desafio, 
principalmente da vara da juventude, face às pressões 
da sociedade, na questão de aplicar as Medidas
Socioeducativas aos menores infratores.

2 História da Lei 8.069/90

 O Estatuto da Criança e do Adolescen-
te perfilha a “doutrina da proteção integral”, ba-
seia-se em reconhecer os direitos especiais e espe-
cíficos de todas as crianças e adolescentes (v.art.3º).

Conforme Wilson DonizeteLiberati (2008, p.13):

 A Lei 8.069/90 modificou o Direito Infanto-Ju-

venil, inovando e adotando a proteção integral. Essa in-
ovação é baseou-se nos direitos próprios e especiais das cri-
anças e adolescentes, que, na condição de pessoas em fase
de desenvolvimento, necessitam de 
proteção diferenciada, especializada e inte-
gral (TJSP, AC 19.688-0,Rel.Lair Loureiro).
 O Código anterior que regulava as normas das 
crianças e dos adolescentes não passava de uma versão 
do Código Penal direcionado aos menores, pois as 
medidas aplicadas eram realmente sanções, sendo as
medidas de proteção apenas um disfarce. Nen-
hum direito e apoio à família é garantido, sen-
do os adolescentes privados de seus direitos.

Conforme Wilson DonizeteLiberati (2008, p.15):
 

A nova teoria, baseada na total proteção dos direitos 
infantojuvenis, tem seu alicerce jurídico e social na 
Convenção Internacional sobre os Direitos da Cri-
ança, adotada pela Assembleia-Geral das Nações 
Unidas, no dia 20.11.89. O Brasil adotou o texto, 
em sua totalidade, pelo Dec. 99.710, de 21.11.90, 
após ser ratificado pelo Congresso Nacional (Dec.
Legislativo 28, de 14.9.90). (LIBERATI, 2008, p.14).

 Observo conforme Wilson Donizete Liberati 
que a proteção integral só foi adquirida muito depois 
de verificar que a sua garantia não era consumada, e
que a não aplicação só prejudicava o desenvolvi-
mento do menor, pois tinham que ter um trata-
mento diferenciado por estarem em fase de desen-
volvimento. Dessa forma o novo instrumento 
legal volta-se para o desenvolvimento dos jovens do 
País, garantindo proteção especial àquele segmen-
to considerado pessoal e socialmente mais sensível.

3 A PROTEÇÃO INTEGRAL FRENTE À CONSTI-
TUIÇÃO FEDERAL DE 1988

 A Lei 8.069/90 revolucionou o Direito In-
fanto-Juvenil, inovando e adotando a doutrina da 
proteção integral. Essa nova visão é baseada nos
direitos próprios e especiais das crianças e adolescentes, 
que, na condição peculiar de pessoas em desenvolvi-
mento, necessitam de proteção diferenciada, especial-
izada e integral (TJSP, AC 19.688-0, Rel.Lair Loureiro).
 Conforme o art.227 da nossa constituição de-
nomina-se proteção Integral quando é assegurado 
sem nenhum tipo de discriminação os direitos fun-
damentais de todas as crianças e adolescentes; segun-
do, porque refuta-se à teoria do “Direito tutelar do 
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menor”, adotada pelo Código de Menores revogado 
(Lei 6.697/79), que na sua visão, considerava como 
objetos de medidas judiciais as crianças e os adoles-
centes, quando constatada a situação irregular, disci-
plinada no art. 2º da antiga lei (LIBERATI, 2008, p.13)
 Todavia a Constituição Federal atribui essa re-
sponsabilidade à Sociedade e ao Estado, pois o alcance 
de todos os males que possam causar rompimentos de 
desvios de condutas e causas psicológicas das crianças 
e dos adolescentes, sendo o reflexo da atual sociedade, 
sendo assim o Estado temo dever e a obrigação de 
zelar por essas pessoas a fim de evitar que se tornem
futuros delinqüentes.
 É na família que se percebe a existência das 
necessidades físicas, morais, sociais e psicológicas dos 
menores, porque o grau de aproximação admite esse 
relacionamento. O art. 4º transcreve o art. 227 da CF, 
que determina que, primeiro, a família e, supletiva-
mente, o Estado e a Sociedade têm o dever de asse-
gurar, por todos os meios, de todas as formas e com
absoluta prioridade, todos os direitos inerentes à con-
stituição de um homem civilizado (cfr. nosso o mel-
hor interesse da Criança: um debate interdisciplinar,
editado pela Renovar, 1999).
 Por absoluta prioridade devemos entender que 
a criança e o adolescente deverão estar em primeiro lu-
gar na escala de preocupação dos governantes; devemos 
entender que, primeiro, devem ser atendidas todas as
necessidades das crianças e adolescentes, pois 
“o maior patrimônio de uma nação é o seu 
povo, e o maior patrimônio de um povo são 
suas crianças e jovens” (Gomes da Costa, A. C.).
 O art.5º do ECA regulamenta a última par-
te do art. 227 da CF, que visa proteger todas as cri-
anças e adolescentes da negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade, opressão e todos os 
atentados aos seus direitos, quer por ação ou omissão.
 Os mandamentos constitucional e estatutário 
têm sua fonte no 9º Princípio da Declaração dos Di-
reitos da Criança, da ONU: “A criança gozará de
proteção contra quaisquer formas de neg-
ligência, crueldade e exploração. Não será ja-
mais objeto de tráfico, sob qualquer forma...”.
 Com essa lei civilizatória, as crianças e jov-
ens passam a serem sujeitos de direitos e deixam de 
serem objetos de medidas judiciais e procedimentos 
policiais, quando expostos aos efeitos da marginal-
ização social decorrente da omissão da sociedade e do 
Poder Público, pela inexistência ou insuficiência das 
políticas sociais básicas (LIBERATI, 2008, p.16-18).

3.1 Definições de Criança e de Adolescente

 É necessário definir, para o Estatuto, o que é 
criança e adolescente. Segundo o art.2º vem distinguir 
o atendimento socioeducativo, pela discriminação dos 
conceitos. Tal separação é fundamentada pelo aspecto
idade, não levando em conta o aspecto psicológico e social.
 A convenção sobre os direitos da criança e do 
adolescente de 1989 considerava toda pessoa que tivesse 
idade inferior a 18 anos como criança, tal discernimen-
to não era feito, apenas menção aos menores de 18 anos 
no seu art.,1º. O ECA teve a necessidade de criar a dis-
tinção entre ambos, por ter a necessidade de regulam-
entar alguns institutos, como a incidência da medida 
socioeducativa e a necessária autorização para viagens.
 Nos termos do art.2º da Lei 8.069/90 
houve a discrepância, para os efeitos da referi-
da Lei, “considera-se criança a pessoa até 12 (doze) 
anos de idade incompleto, e adolescente aque-
la entre 12 (doze) e 18 (dezoito) anos de idade”.
 Essa distinção é importante porque “a infân-
cia é o período decisivo em que se desenvolve a pes-
soa humana... A socialização que se inicia na infância 
prossegue na adolescência para a aquisição da con-
sciência moral” (Albergaria, J., p. 24).Vários autores 
entre eles Albergaria e Nogueira fazem restrições à
colocação do limite de 12 anos para o início da ado-
lescência, pelo fato de a distinção pretendida pelo 
legislador não coincidir com a evolução biológi-
ca de uma fase para outra (LIBERATI, 2008, p.14).
 Na verdade, quando o Estatuto se referiu ao 
“estado” de criança e de adolescente, quis caracterizar 
aqueles seres humanos em peculiares condições de 
desenvolvimento, devendo ser, em todas as hipóteses,
ontologicamente respeitados (LIBERATI, 2008, p.15).
 Segundo a visão do autor que no entendimento 
jurídico o termo menor é atribuído aquela pessoa que não 
ultrapassou a maioridade. E que nos termos do ECA a 
imputabilidade penal não lhe é atribuída, conforme o de-
scrito no art.104 do ECA c/c com o art,27 do código penal.
 E conforme o antigo código de menores a ex-
pressão “menor” era rotulada como sinônimo de 
abandonado, delinqüente, infrator e egresso dos
centros de medidas socioeducativas e marginal-
izada como trombadinha, pivete, sendo gener-
alizado e colocando todos em situação irregu-
lar sem distinção alguma, provocando traumas e 
sequelas irreparáveis, marginalizando os menores.
 Com as expressões genéricas “cri-
ança” e “adolescente”, pretendeu o legislador 
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não particularizar, não permitir a marginal-
ização, a marca, o estigma, a cicatriz, o trauma.

4 Dos Direitos Fundamentais

4.1 Do Direito à Vida á Saúde

 A vida é sem dúvida, o bem mais impor-
tante de todos, uma vez que, perecendo ela, não se 
há de cogitar de outros direitos, pela falta de titular.
 O art.5º da Carta Magna garante aos brasile-
iros e aos estrangeiros residentes no País a inviolab-
ilidade do direito à vida. No art.227, preceitua que é 
dever da família, da sociedade e do Estado assegu-
rar com absoluta prioridade esse direito, à criança 
e ao adolescente. O artigo em estudo coaduna-se 
com os preceitos da Carta Magna (ELIAS, 2008, p.9).
 A nossa Constituição nos artigos acima cit-
ados garantem a proteção integral do menor, sen-
do o direito à vida e a saúde enaltecidos por sua im-
portância, protegidos e assegurados pela lei pelo fato 
do adolescente está em fase de desenvolvimento.
 Em sua Liturgia do Amor Maior, Liborni Sique-
ira ensina que “o direito à vida reflete hoje a mais im-
portante das reivindicações do ser humano através
dos padrões do comportamento defensivo, quais sejam: 
o biológico, quando o ser bate-se pela sobrevivência e 
procura a satisfação de suas necessidades orgânicas; 
e o psicossocial, quando busca a coesão interna e sua 
própria valorização” (Siqueira, L., p. 17).O autor nes-
ta passagem que não tão somente o direito de viver 
seja o suficiente, más a luta psicológica e a afirmação 
social, com avalorização do ser e suas realizações

Conforme Wilson Donizeti Liberati:

A criança e o adolescente, que estão em fase de desen-
volvimento, devem merecer a proteção especial da
família, da sociedade e do Poder Público, devendo 
este criar condições e programas específicos que 
permitam o seu nascimento e desenvolvimento 
de forma sadia e harmoniosa. As condições di-
gnas de atendimento à saúde são asseguradas à 
gestante e à parturiente, com o acompanhamen-
to de profissional competente e através do Siste-
ma Único de Saúde, pela CF nos arts. 201, II, 
203, I, 208, VII, § 1º, I. (LIBERATI, 2008, p.20)

Conforme VálterKenjiIshida:

Contempla o art.11 o atendimento integral do 
menor com relação ao SUS, devendo esse dis-

positivo ser colocado em prática pelas autori-
dades. A Lei nº 11.185, de 7 de outubro de 2005, 
alterando o caput do art.11, substitui a expressão 
atendimento médico por atendimento integral à 
saúde. Este último conceito é muito mais amp-
lo, não se limitando apenas ao cuidado médico, 
más também a todo cuidado atinente à saúde da 
criança e do adolescente. (ISHIDA, 2008, p.19).

 Conforme o autor conclui-se que o termo aten-
dimento médico ficou restrito e por tratar-se de proteger 
integralmente o adolescente, necessitária incluir no rol o 
tratamento odontológico. Unificando e compatibilizan-
do com a doutrina da proteção integral (art. 1º) e do di-
reito à saúde (art. 7º). Tendo como foco o respeito à ma-
nutenção da vida, constituindo-se num alicerce, base de 
toda a formação da criança em fase de desenvolvimento 
físico e emocional, algo bastante relevante nos dias atuais.
 “De qualquer modo, o art.208, VI, possibili-
ta a cobrança de referidos direitos. Os arts. 228 e 229, 
por sua vez, catalogam como crime, punindo com 
detenção de dois a seis meses e de seis meses a dois 
anos, a infringência do art.10.” (ELIAS, 2008, p.14).

Conforme Roberto Barbosa Alves:

O ECA declara a proteção à vida e à saúde da 
criança e do adolescente, atribuindo às políti-
cas sociais públicas a missão de permitir o na-
scimento e o desenvolvimento sadio, harmonio-
so e digno. Tal proteção consiste na atribuição 
de algumas garantias que antecedem mesmo o 
nascimento, e outras que são próprias da cri-
ança e do adolescente (arts. 8º a 14 do ECA).

 É direito de crianças e adolescentes que seus 
pais ou responsáveis lhes assegurem a vacinação. 
Em caso de omissão, o Ministério Público e out-
ros interessados (parentes próximos, p. ex.) podem 
buscar amparo judicial (ALVES, 2008, p.14 - 15).
 Segundo o ECAé de responsabilidade não só 
dos pais, como de parentes próximos o direito a saúde 
e caso lhe seja desrespeitado o direito, podem recor-
rer na justiça nos casos obrigatórios de vacinação das 
crianças recomendados pelas autoridades sanitárias.
 
4.2 Direito à Liberdade, ao Respeito e à Dignidade. 

 O ECA é bastante claro quando em seu artigo 15 
versa que toda a criança e adolescente têm direito à liber-
dade, ao respeito e à dignidade como seres humanos em 
fase de desenvolvimento e como sujeito de direitos civis, 
humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis .
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 Esses direitos são valores internos que assegu-
ram as condições que determinam o desenvolvimen-
to da personalidade infanto-juvenil, e sem os quais o 
processo torna-se falho e tem frustrada a sua evolução.
 Os direitos à liberdade estão presentes nos  se-
guintes aspectos: a) ir, vir e estar nos logradouros pú-
blicos e espaços comunitários ressalvados as restrições 
legais; b) opinião e expressão; c) crença e culto religio-
so; d) brincar, praticar esportes e divertir-se; e) par-
ticipar da vida familiar e comunitária, sem discrimi-
nação; f) participar da vida política, na forma da lei; g) 
buscar refúgio, auxílio e orientação (art. 16 do ECA).
 O direito ao respeito consiste na inviolabilidade 
da integridade física, psíquica e moral da criança e do 
adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da 
identidade, da autonomia, dos valores, ideias e cren-
ças, dos espaços e dos objetos pessoais (art.17 do ECA). 

Um dos direitos básicos assegurados tanto à pessoa 
e em especial à criança e ao adolescente é o direito 
ao respeito, visando à manutenção da integridade 
física, psíquica e moral. Para tanto, são mencio-
nados no ECA dispositivos que buscam manter 
esta integridade. Dessa forma, a preservação da 
imagem é mantida, por exemplo, na hipótese de 
proibição de fotografias de adolescentes apreen-
didos por ato infracional. (ISHIDA, 2008, p.25) 

 É de suma importância, assegurar a dignidade 
da criança e do adolescente, sendo dever de todos man-
tê-los a salvo de qualquer tratamento desumano, violen-
to, aterrorizante, vexatório ou constrangedor, por este 
motivo que mantem-se em sigilo a imagem do menor 
e o seu nome abreviado, para que tenha a sua ima-
gem preservada e que possa no processo de internação 
se recuperar e retornar a sociedade com outra visão.
 Lembra Basile que a liberdade e a igual-
dade são valores “que derivam da dignidade da 
pessoa. A perda dos direitos da liberdade e da ig-
ualdade constitui uma agressão à dignidade, como de-
gradação da própria pessoa” (in Albergaria, J., p.39).
 Segundo Albergaria a degradação do adoles-
cente ocorre pela privação da liberdade e o tratamen-
to desigual atinge a dignidade da criança em fase de
desenvolvimento, causando assim uma revolta e com-
plicando cada vez mais a ressocialização do adolescente.

4.3 Do Direito à Convivência Familiar e Comunitária

 Segundo o art.19. Toda a criança ou ad-
olescente tem direito de ser criado e educado no 

seio de sua família e, excepcionalmente, em família 
substituta, assegurada a convivência familiar e co-
munitária, em ambiente livre da presença de pes-
soas dependentes de substâncias entorpecentes.

Conforme VálterKenjiIshida:

Nos procedimentos da infância e juventude, a 
referência é sempre de mantença do menor jun-
to aos genitores biológicos. Somente após acom-
panhamento técnico-jurídico verificatório da in-
existência de condições dos genitores, inicia-se 
a colocação em lar substituto. As expressões 
forenses utilizadas são família natural para aque-
la originada dos genitores biológicos e família 
substituta para aquela concretizada pela guar-
da, tutela ou adoção. (ISHIDA, 2008, p.26).

 A Convivência familiar é um direito funda-
mental que garante por lei o menor a viver junto à sua 
família natural, se completando nos dois princípios
basilares como o da proteção integral e o da priori-
dade absoluta. Sendo um passo muito importante para 
o desenvolvimento físico e psicológico do adolescen-
te, sendo a família a base dessa estrutura de formação.
 O art.23 do ECA elevou a convivên-
cia familiar e comunitária de direito fundamen-
tal, determinando a prevalência de uma solução 
natural: crianças e adolescentes não devem ser sep-
arados dos pais biológicos, ainda que a estes fal-
tem ou sejam insuficientes os recursos materiais.
 É nesta família natural, que a lei define como 
a comunidade formada pelos pais, ou qualquer de-
les, e seus descendentes (art.25 do ECA), que cri-
anças e adolescentes têm o de ser criados e educa-
dos, bem como os filhos de outro casamento e filhos 
adotivos terão o mesmo direito (ALVES, 2008, p.17).
 Segundo ALVES os artigos 23 e 25 do ECA 
procuram preservar os laços familiares independente 
da situação, procurando valorizar o vinculo da criança
até com parentes próximos na ausência dos pais, mesmo 
os adotados ou até filhos de casamentos sem discrimi-
nação, protegendo e prevalecendo o direito a dignidade.

4.4 Do Direito à Profissionalização e à Proteção no 
Trabalho

 O art.60 do ECA proibia o trabalho dos menores 
de 14 anos, salvo na condição de aprendiz. Este dispos-
itivo foi revogado pela Emenda Constitucional n.20/98, 
que alterou o inciso XXXIII do art.7º da CF (logo secun-
dada pelo art.403 da CLT, com redação da Lei n. 10.097, 
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de 19-12-2000) e proibiu qualquer trabalho a menores de 
16 anos de idade, salvo na condição de aprendiz, a par-
tir dos 14 anos. A aprendizagem consiste na formação
técnico-profissional ministrada segundo as diretrizes e 
bases da legislação de ducação em vigor (ALVES, 2008, 
p.28).
 Se, por um lado, o estatuído evita que os meno-
res ingressem no campo do trabalho sem a devida mat-
uração, o que pode prejudicar o seu desenvolvimento, 
por outro, pode representar um empecilho aos que, 
para auxiliar no orçamento familiar, têm necessidade 
de trabalhar desde cedo.
 Ao se referir ao trabalho de adolescentes, o Es-
tatuto da Criança e do Adolescente, definitivamente, ex-
clui a possibilidade de a criança vir a exercer a atividade 
remunerada. Deve-se por oportuno, atentar ao art.2º, 
que considera adolescente a pessoa dos doze aos dezoi-
to anos.
 A consolidação das Leis do Trabalho, nos arts. 
402 a 441 trata da proteção do trabalho do menor, refer-
indo-se justamente ao trabalhador de doze a dezoito 
anos. Proíbe-se o trabalho aos menores de doze anos 
(art.403). (ELIAS, 2008, p.57-58).
 De um modo geral, o ECA procura determinar 
que o trabalho do menor de 18 anos esteja subordina-
do ao respeito à condição peculiar de pessoa em desen-
volvimento e à necessidade de capacitação profissional 
adequada ao mercado de trabalho (ALVES, 2008, p.28).
 E por estarem em fase de desenvolvimento e por 
necessitarem de aprendizagem, existem projetos como o 
menor aprendiz, o jovem aprendiz, nos quais amparam 
o menor e o qualificam para enfrentarem o mercado de 
trabalho, desde que preencham os requisitos exigidos, 
estarem matriculados em escola pública, freqüentarem 
as aulas e ter um acomanhamento do seu desempenho 
na escola.

4.5 Das Medidas Protetivas(Artigo 98)

 O artigo. 98 explana sobre a aplicação das medi-
das sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem 
ameaçados ou violados. Embora o Estatuto se aplique, 
em regra, a todas as crianças e adolescentes, há certas
medidas, denominadas de proteção, que se apli-
cam só a determinados menores, em circunstan-
cias previstas. Tais medidas são encontradas nesse 
artigo, que alguns denominam “situação de risco”, pre-
tendendo, com isso, fugir da situação irregular.
 As hipóteses assemelham-se àquelas que o 
Código de Menores tratava no art. 2º como irregulares. 

A doutrina da situação irregular foi desenvolvida para 
caracterizar o direito do menor por um fato que lhe 
motiva a existência, que é a situação irregular, e que, 
em geral, é irregular a situação do menor privado da 
assistência a que tem direito.
 O inc. I engloba uma série de situações advindas 
de falhas da sociedade ou do Estado. Hoje, por força 
do preceito constitucional do art. 227, não somente a 
família, porém o Estado e a sociedade devem assegurar 
à criança e ao adolescente todos os direitos que lhes são 
concernentes, a partir do direito à vida, com o objeti-
vo de que possam crescer e se desenvolver plenamente
(ELIAS, 2008, p.104).
 O autor trata de situações as quais a medida pro-
tetiva é a atitude do Estado de assegurar a proteção e a 
integridade física das crianças em situação de risco, cri-
anças que vivem num ambiente inadequado para a sua 
formação e bem como sendo vitimas de abusos sexuais, 
a ponto de serem encaminhadas aos abrigos para que o 
Estado se pronuncie e faça cumprir a proteção integral.

5 Das medidas socioeducativas

 Realizado o ato infracional, dar-se inicio a uma 
sindicância por meio da representação do Ministério 
Público, cabendo ao Magistrado após procedimento 
finalizado, aplicar a medida socioeducativa adequa-
da. O artigo em tela reproduz as medidas cabíveis que 
encontram certa semelhança com as aplicadas na es-
fera penal: advertência, obrigação de reparar o dano,
prestação de serviços, liberdade assistida, regime de semi-
liberdade, internação e ainda as medidas de proteção.
 Por outro lado, deve-se atentar ao principio da 
reserva legal, pois somente os fatos típicos é que dão 
ensejo à aplicação das medidas, que, é bom ressaltar-
em, só se aplicam aos adolescentes, uma vez que às cri-
anças se aplicam as do art. 101. É claro que, em caso 
de aplicação ou não, poderá haver recurso para a In-
stância Superior. No caso, o recurso adequado é o de 
apelação (art. 198 do ECA), uma vez que se trata de 
decisão terminativa de mérito. A novidade é que se 
trata de decisão terminativa de mérito. A novidade
é que o Juiz poderá, após a interposição, em despacho 
fundamentado, manter ou reformar a decisão (ELIAS, 
2008, p.121).
 Em conformidade com o ECA, a aplicação de 
medidas socioeducativas necessita considerar a capaci-
dade do menor em cumpri-las, pelos motivos e a mag-
nitude da infração praticada. Basicamente, pode-se di-
vidi-las em medida socioeducativa de meio aberto ou 
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fechado. As executadas em meio aberto são:

5.1 Da Advertência (Artigo. 115).

 Essa medida é aplicada e executada pelo próprio 
Juiz da Infância e Juventude. O ato de advertir está inseri-
do numa relação de poder, com o intuito de guiar o ado-
lescente a redirecionar o seu comportamento ao compor-
tamento padrão, exigido pelo sistema social dominante.
 Quando o Estatuto da Criança e do Adolescen-
te prevê a medida socioeducativa de advertência, assim 
como as outras medidas, não despreza as garantias pro-
cessuais conquistadas, tornando imprescindível o res-
peito ao principio do contraditório e da ampla defesa.
 É necessário superar a concepção tradicion-
al que a advertência se reduz à admoestação verbal 
em face do boletim de ocorrência ou boletim policial. 
(NOGUEIRA, 1998, p. 170)
 Essa medida tem caráter de educar e conde-
nar de maneira que busca orientar o jovem, a assim-
ilação de valores sociais que convertem a compor-
tamentos apropriados para conviver em sociedade, 
concomitantemente em que restringe a sua con-
duta, precavendo que não pratique a reincidência.
 Sendo destinada ao adolescente que come-
teu um ato infracional de menor potencial ofensivo 
ou praticou um ato de natureza leve, que merece uma
reprovação mais branda. Contudo o primeiro contato 
com o poder judiciário requer cuidado, alguns casos a 
forma hostil, agressiva e constrangedora aplicada como 
medida teve resultados indesejáveis e irreversíveis.
 
5.2 Da Obrigação de Reparar o Dano (Artigo. 116)

 Essa medida é tomada em situações em que o 
ato infracional resulta em danos patrimoniais visando 
atender aos interesses da vítima em torno do prejuízo 
causado no cometimento do ato de inobediência. Evi-
dentemente que não seja atribuída a grande parte da cli-
entela da Vara da Infância e da Juventude, pelo simples 
fato de serem oriundos de famílias desestruturadas, sem 
quaisquer condições de arcar com os prejuízos causados.
 Muito embora alguns promotores desviem a 
aplicação da medida de reparar o dano, atribuindo ao seu 
representante legal (culpa in vigilando), na minha con-
cepção tal procedimento não deve ser estendido a outros 
parentes, por ferir o principio da intranscedência, tor-
nando sem efeito a medida e sem nenhum teor educativo.
 É bem possível que na fase pré-processual - 
proposta de remissão clausulada com a reparação de 

danos feita pelo Ministério Público, os pais interven-
ham no litígio para uma solução consensual, não hav-
endo então a medida coercitiva.
 Porém, há de se reconhecer a dificuldade de ar-
quitetar mecanismos de participação social na execução 
de tais medidas, seja no acompanhamento das regras le-
gais para a advertência, seja na fiscalização, cooperação 
nas situações de retribuição ás vítimas, e interceder de 
forma imparcial, como forma de resolução de conflitos.

5.3 Da Prestação de Serviços á Comunidade (Artigo 117)

 Constitui umas das principais medidas cumpri-
das em meio aberto aplicadas ao adolescente infrator, 
sendo prevista no artigo 112, III e explicitada no artigo 
117 do ECA. Abordando o cumprimento de serviços 
prestados em diversas entidades assistenciais, sendo 
o período de prestação dos serviços não superior a 6 
meses. Os locais de prestação de serviço devem ser
avaliados conforme o perfil individual de cada adolescen-
te e a proposta das medidas adotadas de caráter educativo.
 A medida deve ser aplicada semanalmente com 
uma carga horária de oito horas semanais, salienta-se 
que durante este período, não pode em momento al-
gum, o adolescente ser prejudicado na escola, ou no 
local de trabalho. Com um caráter educativo e não re-
pressivo ou de punição, sendo imprescindível fornecer 
ao adolescente as ferramentas necessárias para o seu
desenvolvimento social e intelectual, tendo como 
principal desígnio a inserção em novas possibilidades 
de vida e oportunidades de trabalhar e interagir com
as pessoas. 
 Uma equipe ficará com a responsabilidade de 
monitorar frequentemente o adolescente, bem como 
firmar sua responsabilização em conformidade com
a proposta pedagógica e metodológica adota-
da, buscando reeducar e afastar o adolescen-
te da criminalidade e do mundo das drogas.

5.4 Da Liberdade Assistida (Artigo. 118).

 Esta Medida é prevista nos art.s 118 e 119 do 
ECA e utilizada sempre que se confirmar a premên-
cia de acompanhamento e orientação ao adolescente. 
Tendo o caráter extremamente pedagógico, sem que o
adolescente em conflito com a lei, perca a sua liber-
dade. 
O Artigo 118 do ECA versa sobre a Liberdade Assistida:

Art. 118 A liberdade assistida será adotada sempre 
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que se afigurar a medida mais adequada para o fim 
de acompanhar, auxiliar e orientar o adolescente. § 
1º A autoridade designará pessoa capacitada para 
acompanhar o caso, a qual poderá ser recomendada 
por entidade ou programa de atendimento. § 2º A 
liberdade assistida será fixada pelo prazo mínimo de 
seis meses, podendo a qualquer tempo ser prorroga-
da, revogada ou substituída por outra medida, ouvi-
do o orientador, o Ministério Público e o defensor.

 Um orientador faz o acompanhamento do ad-
olescente por um período mínimo de seis meses, ten-
do como missão promover socialmente o adolescente e 
sua família, fornecendo-lhes orientação e inserindo-os, 
quando necessário, em programa de assistência social.
 Usando como base as perspectivas que o ad-
olescente possui para não entrar no grupo de risco 
mediante a violação de direitos e violências. Para isso
é necessário uma analise das angustias, objetivos de vida, 
anseios, objetivando a superação de problemas familiares 
e a colocação deste jovem aos meios comunitários e sociais.
 Para isto devem-se oferecer além da escolar-
ização outros meios como: oficinas, informática, cur-
sos profissionalizantes, etc. Estas ações auxiliam o
adolescente a distinguir novas possibilidades, bem como 
a autossatisfação pessoal, o que pode possibilitar uma 
elevação de sua autoestima e uma mudança de vida.

5.5 A importância do orientador Social

 O papel do orientador social é muito impor-
tante, conforme o Artigo 119 do ECA é a pessoa re-
sponsável pela recuperação social do adolescente em
cumprimento de medida socioeducativa e de sua 
família, através do acompanhamento do mesmo nas 
áreas da educação e da profissionalização, dentre outras 
de sua necessidade.
 O orientador não deve ser um mero fiscal do 
cumprimento da medida, alheio ao processo socioedu-
cativo do jovem. Pelo contrário, faz-se necessária ter o 
conhecimento do perfil do menor e a existência de um 
compromisso com o adolescente, sua família e comu-
nidade, para que o socioeducando possa vir a desem-
penhar a sua cidadania plenamente, tendo em vista que, 
sua função é acompanhar sistematicamente aos adoles-
centes em cumprimento de medidas socioeducativas. 

Quanto às suas atribuições, o ECA as elenca em seu Ar-
tigo 119:

Art. 119 – Incumbe ao orientador, com o apoio e 
a supervisão da autoridade competente, a real-

ização dos seguintes encargos, entre outros: I - 
promover socialmente o adolescente e sua família, 
fornecendo-lhes orientação e inserindo- os, se 
necessário, em programa oficial ou comunitário 
de auxílio e assistência social; II - supervisionar 
a freqüência e o aproveitamento escolar do ado-
lescente, promovendo, inclusive, sua matrícula; 
III - diligenciar no sentido da profissionalização 
do adolescente e de sua inserção no mercado 
de trabalho; IV - apresentar relatório do caso.

 Para realizar esse trabalho, todas as ações 
do orientador são previamente pactuadas com o di-
retor e psicólogos responsáveis, bem como infor-
mar toda e qualquer alteração que possa compro-
meter o trabalho de recuperação do adolescente.

Como medida socioeducativa em meio fechado, tem-
se:

5.6 Do Regime de Semiliberdade (Artigo 120)

 Durante a semiliberdade, o jovem fica vinculado 
a uma instituição, geralmente no formato de uma casa, 
conhecidas como abrigos devendo participar de ativi-
dades externas, sem necessidade de autorização do juiz.
Durante a aplicação da medida, é fundamental que 
o jovem frequente a escola ou centros profission-
alizantes próximos da instituição a qual o menor 
esteja. A medida não tem período determina-
do, e sua manutenção deve ser reavaliada a cada 
seis meses dependendo do progresso atingido.
 Pode ser aplicada incialmente como medida 
socioeducativa ou constituir-se como uma forma de 
transição para o regime aberto para o meio aberto. Se-
gundo a leitura do ECA o objetivo principal é fazer o
acompanhamento constante do adolescente não só 
evitando que este jovem pratique novos atos infracio-
nais, mas conduzindo-o na construção de um novo
projeto de vida, respeitando suas individualidades e 
limites, bem como o inserindo em proposta de con-
vivência social, procurando sempre esforços para
ressocialização ao meio familiar e com a sociedade.

5.7 Da Internação (Artigo. 121)

 Caracterizada por medida privativa de liber-
dade, sujeita aos princípios de brevidade, e também 
como uma das mais drásticas quando se trata da inter-
venção do Estado, na medida que o poder sancionatório 
atinge o jus libertatis do adolescente, atingindo o seu 
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bem maior que é a liberdade, lógico, depois da vida.
 Deve ser aplicada somente nos casos de grave 
ameaça ou violência à pessoa; de reiteração no cometimen-
to de atos infracionais de natureza grave; ou de descum-
primento da medida proposta anteriormente, já que são 
acompanhados por uma equipe avaliadora. A in-
ternação não tem prazo determinado, devendo 
sua manutenção ser reavaliada a cada seis meses.
 O período máximo de internação, entretanto, 
é de três anos, com liberação compulsória aos vinte e 
um anos de idade. Deve ser cumprida nos Centros de 
Medidas Socioeducativas exclusivo para adolescentes. 
Os internos devem ser separados por critérios de idade, 
porte físico e gravidade da infração.
 Durante o cumprimento da medida, as ativi-
dades escolares são obrigatórias, bem como a estru-
turação do Plano Individual de Atendimento (PIA). A 
permanência do acompanhamento do adolescente pe-
las equipes de SINASE varia de acordo com a medida 
expedida, num período máximo de seis meses para me-
dida sócio-educativa de Prestação de Serviços à Comu-
nidade e num período mínimo de seis meses e máximo 
de três anos para Liberdade Assistida.
 Uma equipe técnica solicitada pelo defen-
sor,Ministério Público adolescente, pais ou responsáveis, 
fica com a responsabilidade de avaliar ou substituir e até 
mesmo suspender o Plano individual de Atendimento 
(PIA).
 O desligamento acontece no momento da con-
clusão do processo, pelo cumprimento da Medida 
Sócio-educativa, pela evolução para uma medida mais
agravante (meio fechado) e/ou pela limitação da idade 
que ultrapassa os dezoito, chegando aos vinte e um anos 
para casos ainda vinculados ao procedimento judicial.
 No momento que o adolescente vincula-se ao 
CREAS, é feito uma investigação perante ao adolescente 
e sua família, a situação de sua inserção na comunidade, 
permanência e sucesso escolar, e fortalecimento de vín-
culos familiares, cursos profissionalizantes, mercado de 
trabalho, prevenção e tratamento de saúde, atendimen-
to de usuários de substâncias psicoativas e demais re-
cursos comunitários de apoio e orientação familiar. 

6. Considerações Finais

 Diante do exposto neste artigo, tendo como base 
a fundamentação teórica, percebemos que uma das mais 
consideráveis conquistas, em termos de leis no Brasil ref-
ere-se ao o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, o 
qual significou para o segmento infanto/juvenil, a 

proteção integral. Percebe-se, portanto, que temos um 
expressivo avanço legal no Brasil, o desafio é efetivalo
na realidade cotidiana da população brasilei-
ra, na qual se evidencia um expressivo contingen-
te populacional à margem do acesso a esses direit-
os e tampouco estão conscientes de seus direitos.
 Outras implicações a serem somadas à prob-
lemática dizem respeito a dificuldades em lidar com 
os desafios impostos pelo contexto atual complexo e
adverso, em constante e rápidas alterações, os quais 
nem sempre são apropriadas pelos grupos familiares.
 Para resolver esse problema, seria interessante 
que as tenha contribuições fundamentais à busca de al-
ternativas e prevenção desta problemática, apontamos 
a necessidade de ações efetivas governamentais mais 
eficientes, em parceria com outras instâncias, prestan-
do um apoio de fato psicossocial mais efetivo, educação 
continuada às famílias de baixa renda e respaldo às In-
stituições de caráter social.
 Assim, faz-se necessário um enfrentam-
ento perspicaz à violência, mas à violência estru-
tural, aquela que se expressa pelo quadro de miséria, 
má distribuição de renda, exploração dos tra-
balhadores, crianças nas ruas, falta de condições mín-
imas de sobrevivência, falta de educação e acesso à 
saúde de qualidade, entre outras políticas públicas.
 Enfim, criar reais possibilidades de sobrevivên-
cia digna para as famílias e para que suas crianças  desen-
volvam suas potencialidades, o problema origina-se da 
base estrutural da família e que com uma ação conjunta 
entre o Estado e os Órgãos envolvidos possam mudar este 
quadro e proporcionem ao jovem ima oportunidade de 
desviar desse universo mal visto pela sociedade e que os 
jovens possam ter perceptivas melhores de vida futura.
 Deste modo, para que o ECA possa desencadear 
processos que serão instituídos na sociedade brasileira é 
preciso o engajamento dos nossos políticos, e a mobili-
zação da Sociedade Civil. Fazem-se necessários expres-
sivos investimentos por parte do Estado nas políticas 
sociais, em parceria com outros segmentos, desde que 
sejam utilizados os recursos de uma forma inteligente, 
haja vista a atual insuficiência de políticas designadas ao 
segmento infanto-juvenil e de proteção às famílias.
 Observou-se que as medidas sócio-educativas 
não são aplicadas em caráter pedagógico previstos no 
Estatuto, más sim com um caráter punitivo, visto que a 
reeducação e a ressocialização do menor infrator não é 
alcançada.
 Nesta perspectiva, cabe ressaltar a importância 
da atuação de profissionais qualificados neste processo 
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com sua visão crítica, ética e ação interventiva, possi-
bilitando o acesso aos direitos garantidos por lei aos 
adolescentes, bem como atuando na dimensão sócio 
educativa, no que se refere à tomada de consciência da 
sociedade em geral, sobre seus direitos e também suas 
responsabilidades.
 Acreditamos que a articulação das várias in-
stâncias, a união de forças, resultará em avanços 
reais visando efetivas alternativas preventivas ao 
segmento infanto-juvenil, além da desmistificação 
desta temática tão relevante e imprescindível à fu-
tura transformação social que tanto almejamos.
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 A TUTELA PROVISÓRIA DA EVIDÊNCIA NA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL 
DECORRENTE DA INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES.
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 RESUMO

 Com o intuito de assegurar uma maior efetividade na prestação jurisdicional, o novo Códi-
go de Processo Civil estabeleceu, em título próprio, a possibilidade da concessão da tutela provisória da 
evidência, com o objetivo de inverter o ônus da demora na conclusão do processo, desde que demon-
strado a probabilidade da existência do direito alegado. Nesse artigo, realizaremos uma revisão de lit-
eratura visando demonstrar que na ação de indenização por dano moral devido ao apontamento irregu-
lar em órgãos de proteção ao crédito, é possível se conceder a tutela da evidência com o intuito de retirar, 
antes da conclusão do processo, o nome do devedor inscrito indevidamente em cadastros de inadimplentes.

Palavras-Chave: Tutela da evidência. Dano moral. Inscrição indevida.

ABSTRACT

 In order to ensure a greater effectiveness in the judicial process, the new Code of Civil Procedure established, 
in its own right, the possibility of granting provisional protection of evidence, in order to reverse the burden of delay in 
completing the process, provided that demonstrated the likelihood of the existence of the alleged right. In this article, we 
will carry out a literature review aiming at demonstrating that in the action of compensation for moral damages due to the 
irregular indication in credit protection agencies, it is possible to grant protection of the evidence with the intention of 
withdrawing, before the conclusion of the process, the name of the debtor improperly entered in registers of defaulters.

Key words: Guardianship of evidence. Moral damage. Improper registration.
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1. INTRODUÇÃO

 Atualmente, é cada vez mais comum nas relações 
comerciais que possibilitam o acesso à aquisição de bens 
e serviços, que elas estejam baseadas na concessão de 
crédito. Nesse sentido, para diminuir os riscos do não 
pagamento do crédito concedido, os bancos de dados 
de inadimplentes tem sido utilizados como uma poder-
osa ferramenta da atividade comercial empreendida.
 Muito embora tais órgãos de proteção ao crédi-
to, a exemplo do SERASA, SPC, CCF e Cartórios de 
Protestos, não proíbam a liberação do crédito, uma vez 
que tal decisão é exclusiva da pessoa que o concede, na 
prática é muito rara a sua concessão quando há restrição.
 Ao proceder alguma anotação que restrinja o 
direito ao crédito, o credor nada mais faz do que agir 
no exercício regular do direito que o assiste, sem que 
tal conduta configure evento danoso. O problema surge 
quando tal inscrição é indevida, quer seja pela inexistên-
cia da dívida, quer pelo seu pagamento ou outro motivo 
relevante, a exemplo da ultrapassagem do prazo máximo 
de estocagem da informação negativa do nome do deve-
dor, ou a inscrição decorrente de transação fraudulenta.
 Nesses casos, tem sido usual a busca da tutela 
jurisdicional visando à reparação do dano moral decor-
rente da inscrição indevida, cumulada com a exclusão do 
nome do suposto devedor dos cadastros de inadimplentes.
 No presente artigo demonstraremos, através 
de pesquisa bibliográfica e documental, que é possível 
a concessão judicial da tutela provisória da evidência, 
antes do julgamento do processo, visando a retirada do 
nome da parte autora irregularmente inscrito em órgãos 
de proteção ao crédito. Para isso, abordaremos o conceito 
de tutela provisória e suas espécies, com ênfase na tutela 
da evidência e suas hipóteses de cabimento, destacan-
do que o apontamento irregular em órgãos de proteção 
ao crédito gera o chamado dano moral presumido.

2. A TUTELA PROVISÓRIA

 O Novo Código de Processo Civil (NCPC) in-
ovou no ordenamento jurídico ao tratar em um livro 
único acerca da tutela provisória. Prevista no Livro V da 
Parte Geral do NCPC, a partir do artigo 294, a tutela pro-
visória passou a ser um conjunto de tutelas diferenciadas
fundada na urgência ou na evidência, e que podem ser 
pleiteadas tanto nos processos de conhecimento, como 
nos processos de execução (GONÇALVES, 2017).
 A tutela provisória, assim chamada em razão da 
possibilidade de ser modificada ou revogada a qualquer 

tempo, está baseada em uma cognição não exauriente, 
ou seja, sumária, fundada em juízo de verossimilhança, 
e que tem como principal objetivo dar maior efetivi-
dade ao processo devido à morosidade da justiça, o que 
garante uma melhor distribuição dos ônus da demora 
do processo, concedendo antes aquilo que só seria con-
cedido ao final da relação processual, ou determinando 
providências que visem assegurar a efetividade do provi-
mento principal. Trata-se de um gênero, do qual a tutela 
de urgência e a tutela da evidência são suas espécies.

3. A TUTELA DA EVIDÊNCIA

 Sendo espécie do gênero tutela provisória e dif-
erentemente da tutela de urgência, que tem como req-
uisitos a probabilidade do direito alegado (fumus boni 
juris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 
processo (periculum in mora), nos termos do art. 300, 
caput, do NCPC, a tutela da evidência, de natureza sem-
pre satisfativa, não tem por objetivo afastar um perigo, 
uma vez que poderá ser concedida independentemente 
da sua existência. Seu objetivo maior é inverter o ônus da 
demora na conclusão do processo, normalmente sofrido 
pelo autor da pretensão, ante a conduta abusiva ou pro-
telatória do réu e a clareza do direito material alegado, 
posto que a tutela da evidência funda-se em um grau de 
probabilidade muito mais elevado do que a exigida para 
a concessão da tutela de urgência (CÂMARA, 2016).
 Assim, a tutela da evidência permite ao juiz 
de forma provisória e em cognição sumária, an-
tecipar uma medida que satisfaça, no todo ou em 
parte, a pretensão formulada pelo autor, transfer-
indo para o réu o ônus da demora do processo.

3.1. HIPÓTESES DE CABIMENTO

 Prevista em um rol taxativo no art. 311, 
incisos I à IV do NCPC, a tutela da evidên-
cia pressupõe prévio requerimento da parte, que 
deverá demonstrar uma das hipóteses de seu cabi-
mento, posto que não cumulativas, o que afasta a 
possibilidade da sua concessão de ofício pelo juiz.
 A primeira hipótese de cabimento, disciplinada 
no inciso I do art. 311 do NCPC, é a decorrente do abu-
so do direito de defesa ou do manifesto propósito pro-
telatório da parte, que se caracterizará quando o réu apre-
senta argumentos ou defesas inconsistentes, com o fito 
apenas de ganhar tempo, ou apresenta incidentes pro-
telatórios visando procrastinar o julgamento do processo.
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 Nesse caso, quando o juiz verifica durante a 
relação processual tais condutas, ele estará autorizado a 
conceder a tutela da evidência, que terá caráter repres-
sivo, pois esta espécie de tutela provisória visa não só 
coibir, mas sancionar a atitude abusiva e de má-fé da 
parte, invertendo o ônus da demora do processo. De-
staque-se que essa hipótese pressupõe a prévia citação 
do réu, posto que o parágrafo único do art. 311 do 
NCPC veda a sua concessão liminarmente. A segun-
da hipótese de cabimento, disciplinada no inciso II 
do aludido art. 311 do NCPC, dispõe que é possível a 
concessão da tutela da evidência quando “as alegações 
de fato puderem ser comprovadas apenas documen-
talmente, havendo tese firmada em julgamento de 
casos repetitivos ou em súmula vinculante” (BRASIL, 
2018, online). Perceba-se que nesta situação estamos 
diante da exigência de dois requisitos cumulativos: que 
havendo questão de fato, ela possa ser comprovada 
apenas documentalmente, e que a questão de direito 
seja objeto de tese firmada em julgamento de casos 
repetitivos ou em súmula vinculante. Essa situação é a 
que mais deixa visível a possibilidade de concessão da 
tutela da evidência, uma vez que não seria justo que o 
autor continuasse arcando com o ônus da demora do 
processo, quando há elementos nos autos que demon-
stram um forte grau de probabilidade da existência do 
direito. Daí a possibilidade da sua concessão antes da 
oitiva da parte contrária, ou seja, liminarmente, con-
forme previsão inserta no art. 311, parágrafo único do 
NCPC.
 Observe-se que caso o julgador verifique que o 
processo se encontra em condições de imediato julga-
mento, porque o réu já foi citado, não estaremos diante 
da possibilidade de concessão da tutela provisória da 
evidência, mas de julgamento antecipado, total ou par-
cial do mérito, tendo em vista o que dispõem os artigos 
3551 e 3562 do NCPC (GONÇALVES, 2017).
 A terceira hipótese de cabimento, disciplina-
da no inciso III do art. 311 do NCPC, é a que trata 
acerca do pedido reipersecutório fundado em prova 
documental adequado ao contrato de depósito. Essa 
situação se aplica às ações de depósito, baseada em um 
contrato específico de depósito, no qual o depositário 
recebe um bem móvel para guardar, até que o de-
positante o reclame. Não havendo entrega voluntária 
pelo depositário, conforme acordado em contrato, é 
possível se ingressar em juízo visando o recebimen-
to do bem. Nesse caso, o julgador poderá conceder a 
tutela provisória da evidência, inclusive liminarmente, 
determinando ao depositário a entrega imediata do 

bem custodiado, sob pena de cominação de multa, já 
que presente a probabilidade da existência do direito, 
demonstrada através do contrato de depósito, inver-
tendo, desta forma, o ônus da demora na conclusão do 
processo.
Por fim, a quarta e última hipótese de cabimento da 
tutela da evidência, prevista no inciso IV do art. 311 do 
NCPC, ocorre quando “a petição inicial estiver instruí-
da com prova documental suficiente dos fatos consti-
tutivos do direito do autor, a que o réu não proponha 
prova capaz de gerar dúvida razoável” (BRASIL, 2018, 
online). Nessa situação, assim como na hipótese pre-
vista no inciso II, necessária se faz também a presença 
de dois requisitos cumulativos: que os fatos consti-
tutivos do direito do autor estejam suficientemente 
documentados, e que o réu não oponha prova capaz de 
gerar dúvida razoável. Perceba-se que a probabilidade 
da existência do direito do autor é elevada, pois com-
provada documentalmente, não trazendo o réu na sua 
peça de defesa dúvida razoável, o que demonstra que o 
prosseguimento do processo dificilmente poderá resul-
tar em reversão da decisão no caso da tutela da evidên-
cia ser concedida. Em razão da necessidade do réu não 
opor prova capaz de gerar dúvida razoável, esse tipo 
de tutela provisória pressupõe a sua prévia oitiva, não 
podendo, portanto, ser concedida liminarmente.

 1 Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o 
pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, 
quando: I – Não houver necessidade de outras provas; 
 II – o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no 
art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma 
do art. 349. 2 Art. 356. 
 O juiz decidirá parcialmente o mérito quando 
um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles: 
 I- mostrar-se incontroverso; 
 II – estiver em condições de imediato julga-
mento, nos termos do art. 355.
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4 – O DANO MORAL PRESUMIDO

 A Constituição Federal aborda a responsabili-
dade civil dentre os direitos e garantias individuais, dis-
pondo no art. 5º, inciso X, que “são invioláveis a intim-
idade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 
assegurando o direito a indenização pelo dano ma-
terial ou moral decorrente de sua violação” (BRASIL, 
2018, online), o que demonstra a importância da re-
sponsabilidade civil no âmbito das relações modernas.
 No campo civilista, mais precisamente no 
Código Civil, a responsabilidade civil é estudo per-
tencente ao direito obrigacional, garantindo a repa-
ração pelo agente que praticou a conduta danosa, ou 
seja, do dano a que deu causa. Dispõe o art. 186 do 
Código Civil que “Aquele que, por ação ou omissão 
voluntária, negligência ou imprudência violar direito 
e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente 
moral, comete ato ilícito” (BRASIL, 2018, online).
 Desta forma, podemos afirmar que o dano 
moral é uma lesão a direitos não patrimoniais, que 
agride de forma injusta os direitos da personalidade, 
como a honra, a dignidade, intimidade, imagem, o 
bom nome, gerando como consequência jurídica a
responsabilidade do ofensor de inde-
nizar o ofendido pelos danos sofridos.

Nesse sentido, Da Silva (1997, p. 200) nos ensina que:

A vida humana não é apenas um conjun-
to de elementos materiais. Integram-na, 
outrossim, valores imateriais, como os 
morais. A constituição empresta muita
importância à moral, como valor ético-so-
cial da pessoa e da família, que se impõe 
ao respeito dos meios de comunicação so-
cial (art. 221, IV). Ela, mais que as outras, re-
alçou o valor da moral individual, tornan-
do-a mesmo indenizável (art. 5º, V e X).
A moral individual sintetiza a honra da pessoa, o 
bom nome, a boa fama, a reputação que integram 
a vida humana como dimensão imaterial. Ela e 
seus componentes são atributos sem os quais a 
pessoa fica reduzida a uma condição animal de 
pequena significação. Daí por que o respeito à 
integridade moral do indivíduo assume feição 
de direito fundamental. Por isso é que o Direito 
penal tutela a calúnia, a difamação e a injúria.

Cabe também destacar as lições de Diniz (1998, p. 82) 
ao tratar sobre o tema:

Dano moral, no sentido jurídico não é a dor, a 
angústia, ou qualquer outro sentimento nega-
tivo experimentado por uma pessoa, mas sim 
uma lesão que legitima a vitima e os interessa-
dos reclamarem uma indenização pecuniária, 
no sentimento de atenuar, em parte, as conse-
qüências da lesão jurídica por eles sofridos.

 Muito embora se exija, para a viabili-
zação do pedido de reparação por dano moral, a
clara comprovação dos elementos clássicos 
do dever de indenizar, quais sejam, a culpa do
agente, o dano e o nexo de causalidade, há situ-
ações nas quais o dano ou o prejuízo moral é
presumido pela força dos própri-
os fatos. É o chamado dano moral in re ipsa.
 Dentre as hipóteses mais comuns de 
dano in re ipsa, no qual não é necessária a
apresentação de provas que demonstrem a ofen-
sa moral da pessoa, uma vez que o próprio fato
já configura o dano, está a do dano moral provo-
cado pela inserção de forma indevida do nome
de uma pessoa em cadastros de inadimplentes. 
Registre-se que tal situação também prescinde
da comprovação de dolo ou culpa por par-
te do causador do dano, posto se tratar de
responsabilidade objetiva derivada de uma relação 
consumerista, conforme prevê o Código de
Defesa do Consumidor (CDC) 3 , bastan-
do para a sua caracterização a comprovação da
ocorrência do dano infligido e o nexo de causalidade.
 Com o objetivo de informar acerca da ad-
implência ou inadimplência de pessoas físicas
ou jurídicas para fins de decisão sobre a con-
cessão de crédito, os cadastros de inadimplentes 
são bancos de dados de caráter público, nos ter-
mos do art. 43, § 4º do CDC4, que armazenam
informações sobre dívidas vencidas e não pa-
gas, sendo uma poderosa ferramenta posta à
disposição dos empresários visando diminuir 
o risco da atividade econômica empreendida.

3 Art. 14. O fornecedor de serviços responde, indepen-
dentemente da existência de culpa, pela reparação dos
danos causados aos consumidores por defeitos relati-
vos à prestação dos serviços, bem como por informações
insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
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 Os principais bancos de dados de inadim-
plentes, SERASA (Centralização dos Serviços dos 
Bancos S/A.), SPC (Serviços de Proteção ao Crédito), 
CCF (Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fun-
dos) e Cartório de Protestos, têm, portanto, a finali-
dade de alertar o empresariado acerca do risco que a 
concessão de crédito a uma determinada pessoa pode 
gerar, salientando que o fato de constar o nome de 
uma pessoa nesses cadastros não proíbe a concessão 
do crédito, uma vez que a decisão de concedê-lo ou 
não é exclusiva do fornecedor de bens ou serviços.
 Ressalte-se que é de responsabilidade dos ban-
cos de dados fazer a comunicação prévia da inscrição 
do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, 
uma vez que se trata de exigência legal prevista no art. 
43, § 2º do CDC5 , podendo a sua ausência ensejar a
indenização por danos morais, uma vez que tais in-
stituições respondem objetivamente pelos danos 
causados. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), in-
clusive, já sumulou o assunto, ao dispor na súmula 
n. 359 que “Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro 
de Proteção ao Crédito, a notificação do devedor an-
tes de proceder à inscrição” (BRASIL, 2018, online).
 Tal exigência legal é medida que se impõe 
com o fito de evitar o chamado elemento surpre-
sa, proporcionando ao interessado a oportuni-
dade e tempo de regularizar a pendência, compro-
var o pagamento, ou até mesmo negar a dívida.
 Ademais, no que tange ao dano moral in re 
ipsa, a presunção aplica-se não só a situações envol-
vendo pessoas físicas, mas também pessoas jurídi-
cas inscritas indevidamente em cadastros de inadim-
plentes, isso porque, embora as pessoas jurídicas, regra 
geral, necessitem demonstrar a existência de ofensa à 
sua honra objetiva para a configuração do dano mor-
al, nessa situação específica o dano é presumido, já que 
a exigência de prova de dano moral satisfaz-se com a 
demonstração da existência da conduta irregular, inde-
pendentemente da prova objetiva do abalo à sua honra 
ou reputação. Destaque-se que esse tema hoje se encon-
tra pacificado, nos termos da súmula n. 227 do STJ6.
 Assim, a pessoa natural ou jurídica que teve 
a negativação de seu nome sem causa legítima nos 
órgãos de restrição ao crédito, tem o direito à indeni-
zação pelo dano extrapatrimonial sofrido, causado pela 
mantenedora do cadastro ou o comerciante/prestador
de serviços que requereu a inscrição, independente-
mente da comprovação de culpa ou do dano efetivo.

 4 Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do dis-

posto no art. 86, terá acesso às informações existentes em
cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de con-
sumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas
respectivas fontes. § 4° Os bancos de dados e cadas-
tros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao
crédito e congêneres são considerados entidades de caráter público.
 5 Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto 
no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros,
fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquiv-
ados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas
fontes. § 2° A abertura de cadastro, ficha, registro e da-
dos pessoais e de consumo deverá ser comunicada por
escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele.

5 – A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DA 
EVIDÊNCIA EM CASO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA

 Como visto acima, a inserção de forma in-
devida do nome de uma pessoa física ou jurídica em 
cadastros de inadimplentes, gera para aquele que 
teve o seu nome negativado o direito à tutela juris-
dicional, através da ação de indenização pelo dano 
extrapatrimonial experimentado, independente-
mente de comprovação da culpa ou do dano efetivo.
 Nesses casos, a interposição deste tipo de ação 
indenizatória vem cumulada com o pedido de tute-
la provisória, visando, além da compensação finan-
ceira pelo dano moral sofrido, a retirada do nome 
da parte autora dos órgãos de restrição ao crédito.
 Embora nesse tipo de situação seja comum, 
na prática forense, a concessão de tutela provisória de 
urgência na modalidade antecipada, visando a retira-
da imediata do nome de uma pessoa inscrita indevid-
amente em cadastros de inadimplentes, com base no 
dano que tal inscrição acarreta, conforme possibilita 
o art. 294, parágrafo único do NCPC 7 , se o magis-
trado, em um primeiro momento, não restar conven-
cido da presença dos requisitos necessários, possível 
é a concessão da tutela provisória da evidência, des-
de que o réu previamente ouvido não oponha na sua 
peça contestatória prova capaz de gerar dúvida ra-
zoável, nos termos do art. 311, inciso IV, do NCPC.
 Assim, verificando o juiz que a petição ini-
cial veio instruída com prova documental suficiente 
dos fatos constitutivos do direito do autor, na qual 
comprova de forma inequívoca a inscrição indevi-
da nos bancos de dados de proteção ao crédito, quer 
seja pela inexistência da dívida, quer pelo seu paga-
mento ou outro motivo relevante, como a ultrapas-
sagem do prazo máximo de 05 (cinco) anos de esto-
cagem da informação negativa do nome do devedor,
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prevista o art. 43, § 1º do CDC8, ou a inscrição 
decorrente de transação fraudulenta, possível é 
a concessão da tutela provisória da evidência.

6 Súmula n. 227: A pessoa jurídica pode sofrer dano moral.
7 Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou 
evidência. Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou 
antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental.

 Anote-se que nessa situação, despiciendo se faz 
a demonstração da presença do perigo de dano ou ris-
co ao resultado útil ao processo, requisito indispensável 
para a concessão da tutela de urgência, posto que na tu-
tela provisória da evidência o objetivo maior é inverter o 
ônus da demora na conclusão do processo, normalmente 
sofrido pelo autor da pretensão, ante a conduta abusiva 
ou protelatória da parte ré, ao não promover defesa con-
sistente e manter indevidamente o seu nome do autor da 
ação negativado, conforme já destacado anteriormente.
 Por fim, necessário pontuar que não cabe inde-
nização por dano moral quando preexistir legítima in-
scrição à anotação irregular, ou seja, caso já haja alguma 
restrição legítima ao nome da parte autora nos órgãos 
de proteção ao crédito, incabível o pleito indenizatório, 
posto que o apontamento posterior não possui aptidão 
para caracterizar um dano moral, ressalvado apenas 
o direito ao cancelamento da inscrição indevida, con-
forme dispõe o teor da Súmula n. 385 do STJ9.   
Destaque-se que nesta situação, em ingressando a parte 
autora em juízo visando apenas o cancelamento imedia-
to da inscrição indevida, a tutela provisória da evidência 
poderá ser concedida liminarmente, ou seja, sem a prévia 
oitiva da parte contrária, com fundamento no art. 311, 
inciso II e parágrafo único do NCPC, uma vez que há 
tese nesse sentido firmada pelo STJ em julgamento real-
izado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 922).10

 8 Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no 
art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fi-
chas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre 
ele, bem como sobre as suas respectivas fontes. § 1° Os cadastros 
e dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros 
e em linguagem de fácil compreensão, não podendo conter in-
formações negativas referentes a período superior a cinco anos. 
 9 Súmula n 385: Da anotação irregular em cadastro de 
proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 
preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. 
 10 Tema 922: A inscrição indevida comandada pelo cre-
dor em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legíti-
ma anotação, não enseja indenização por dano moral, ressalva-
do o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula 385/STJ.

6 – CONCLUSÃO

 O presente artigo permitiu compreender 
que a tutela provisória da evidência é um podero-
so instrumento que pode ser utilizado na ação de 
indenização por dando moral decorrente de in-
scrição indevida em cadastros de inadimplentes, 
visando a retirada do nome irregularmente inscri-
to, tendo em vista a presunção do dano ocorrido.
 Embora na prática forense o pedido de tute-
la provisória de urgência, na forma antecipada, seja o 
instrumento mais utilizado quando presente o perigo 
de dano ou risco ao resultado útil ao processo que tal 
inscrição gera, demonstramos que também há situ-
ações onde é possível se pleitear a concessão da tutela 
provisória da evidência, independentemente do perigo 
de dano, quando houver prova documental que com-
prove a inscrição indevida e que o causador do dano 
não oponha na sua peça de defesa prova capaz de ger-
ar dúvida razoável. Ademais, também verificamos que 
é possível a concessão da tutela provisória da evidên-
cia quando, com base em tese firmada em julgamento 
de casos repetitivos ou em súmula vinculante, o autor 
demonstra o equívoco da anotação restritiva de crédito.
 Nesse contexto, e tendo em vista que a inscrição 
indevida em órgãos de proteção ao crédito é apenas 
uma das facetas reconhecidas pela doutrina e juris-
prudência como sendo de dano moral presumido, o 
aprofundamento deste estudo se revela bastante prom-
issor para a pesquisa, objetivando descobrir acerca da 
possibilidade da concessão da tutela provisória da ev-
idência em outras hipóteses de dano moral in re ipsa.
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RESUMO

 O presente estudo foi produto da apreensão em conhecer, por meio da pesquisa bibliográfica, quais 
os pontos determinantes que embasam a construção dos critérios para avaliação da aprendizagem. En-
tende-se neste estudo os critérios como elementos norteadores a avaliação, não podendo haver ajuizamen-
to ao processo avaliativo, sem antes os terem formulados. Em conformidade com a pesquisa realizada os mes-
mos permitem uma avaliação dinâmica, clara, autêntica e participativa, é possível perceber como é séria e 
necessária sua formulação, atendendo a quesitos dos quais, dependem para sua elaboração. Por esta razão 
a pesquisa está dividida em definições, pontos a serem considerados e reflexões a cerca da prática docente.

Palavras-chave: Critérios de avaliação; formulação de critérios; prática docente.
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1 INTRODUÇÃO

 Os critérios de avaliação são compreendidos 
como elementos norteadores para a avaliação, não sen-
do possível realizar um processo avaliativo sem anteci-
padamente os terem estabelecidos, são eles pontos pelos 
quais permitem que os indivíduos avaliados percebam 
como está se realizando sua avaliação e, assim permite 
como caminhar adequadamente na construção daquilo 
que será avaliado, a partir dos pontos pelos quais agora 
é ciente está sendo avaliado. É requisito indispensável 
a prática docente, necessita vez por outra ser relemb-
rado, ou até mesmo apresentado, ao professorado para 
que assim possa-se provocar reflexões e, se necessário 
mudanças de postura na construção dos mesmos.
 Refletindo acerca da postulação de critérios, 
surgiu a seguinte indagação: Quais os fatores determi-
nantes que permeiam a elaboração dos critérios para 
a avaliação da aprendizagem? Objetivando assim, de-
screver pontos indispensáveis que devem servir de base 
para a formulação dos critérios que, embasará as de-
cisões sobre o processo avaliativo. Para o objetivo aci-
ma buscou-se especificamente no estudo: definir o que 
são critérios; definição critérios na avaliação; descrição 
dos pontos que serão levados em consideração na con-
strução dos mesmos como: modelo, conteúdo e propos-
ta adotada e  por fim gerar reflexões quanto a prática 
docente na postulação de critérios.
 Para tal foi hipótese inicial do estudo que dif-
erentes pontos devem ser levados em questão para tal 
construção, entre tais pode-se apontar a proposta ped-
agógica defendida pela instituição ou, professor, mate-
rial didático, conteúdo lecionado e ponderação na pos-
tulação dos mesmos.
 O estudo é bibliográfico elaborado a partir de 
matérias já existentes como artigos encontrados no 
Google acadêmico, dicionários, comum e filosófi-
co e livros. O capitulo traz por meio de seus tópicos a 
definição de seus critérios, a definição de critérios na 
avaliação, descreve os pontos determinantes que em-
basam a construção dos mesmos e por fim reflete acer-
ca da prática docente nessa elaboração. Os resultados 
partiram da análise das falas dos autores, que possibili-
taram o alcance do objetivo e confirmação da hipótese 
deste estudo, ao descrever os pontos pelos quais se ba-
seiam a elaboração dos critérios.

2 ARCABOUÇO TEÓRICO

2.1 Entendendo o que são critérios

 Supondo que em um cruzamento de Avenidas 
de Fortaleza, que se chamará Avenida A e Avenida B 
aqui, aconteceu um acidente de trânsito, onde os ânimos 
de ambos os envolvidos no acidente estavam aflorados, 
que insistentemente culpavam um ao outro, sem ter cla-
ro quem seria o culpado pelo ocorrido. Para resolver a 
situação o órgão responsável pelo trânsito foi acionado, 
que a partir da observação, levantamentos de hipóteses 
e verificação dos critérios determinados pelo DETRAN 
sobre o trânsito nas avenidas, concluíram sendo o re-
sponsável pelo acidente aquele que ultrapassou o limite 
de velocidade e avançou a preferencial. Os critérios para 
avaliação do acidente foram os seguintes, considerando 
as determinações estabelecidas para o tráfego nas aveni-
das mencionadas que seria supostamente aqui,

• Limite de velocidade na Avenida A de 60 km, 
sendo mais extensa, considera-se preferencial.

• Limite de velocidade na Avenida B de 40 km, tendo que 
aguardar a sinalização para locomoção na Avenida A.

 Tendo clara a definição de critérios, logo o 
órgão responsável fez a avaliação e tudo foi resolvido.
 Assim como a avaliação está presente em to-
das as ações do cotidiano, adjunto a ela está os critéri-
os para sua realização, toda avaliação necessita de 
critérios definidos para acontecer de forma coerente e 
coesa. Com isso torna-se ainda mais claro para início 
de conversa a relevância que tem adoção de critérios.
 De acordo com o dicionário Aurélio a palavra 
critério tem significados como “1. Aquilo que serve de 
base para comparação. 2. Julgamento ou apreciação, 
princípio que permite distinguir o erro da verdade. 
3. Discernimento. 4. Discernimento, circunspeção, 
prudência. 5. Modo de apreciar coisas e/ou pes-
soas.” (FERREIRA, 2004, p.578), ou seja, entende-se 
critério como norteador base para a análise de, cois-
as, pessoas, situações lugares, tarefas dentre outras.
 Ainda conceituando, o dicionário de filoso-
fia classifica o termo como “[...] aquilo que serve para 
julgar” (JAPIASSU; MARCONDES, 1990, p.62), ou 
seja, mais uma vez colocando o termo como pon-
to decisivo para futuras tomadas de decisões, e ainda 
o mesmo dicionário traz a postulação de que critéri-
os é a forma pela qual consegue-se distinguir, certo 
do errado (JAPIASSU; MARCONDES, 1990). Ten-
do isto claro se pode seguir com a reflexão proposta.

2.2. Critérios na avaliação da aprendizagem
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 A partir da contextualização da temática, a 
pesquisa irá se direcionar agora para a conceituação de 
critérios na avaliação do ensino-aprendizagem. Partin-
do do princípio acima, os critérios de avaliação são 
entendidos como pontos de antemão assinalados pelo 
professorado, que serviram para nortear o julgamento 
da avaliação, ou seja, independentemente do nível de 
ensino, infantil, fundamental, médio e superior, toda 
e qualquer avaliação devem ter princípios que servem 
de base para a avaliação do processo de ensino-apren-
dizagem, afirmações acima que corroboram com as 
ideias expressas por Chaves (s/a, p.9) que diz, “Uma 
avaliação adequada, requer a formulação e explicitação 
de antemão dos critérios que serão utilizados para dar 
conta do nível de produção dos alunos, o que tam-
bém permite identificar se existem critérios comuns.”
 Uma avaliação sem critérios é considerada in-
adequada, pois a mesma está realizando uma práti-
ca sem se embasar por princípios fundamentais para 
garantir a validade da mesma, como diz Sant’anna 
(2009, p.65) “Os critérios deverão ser fundamentados 
na fidedignidade, validade e eficiência da avaliação.” 
Ausente das tais não está realizando uma avaliação 
adequada, pois de acordo Antunes (2002, p.17) “So-
mente com um “leque” de múltiplos componentes 
pode o professor, como verdadeiro juiz, proferir um 
criterioso veredito.” O resultado da avaliação não par-
te do nada, com o avanço da avaliação esse resultado 
se dá a partir da sua amplitude e critérios adotados.
 Por esta razão alguns autores se colocam acerca 
da atitude de adoção de critérios, conceituando e refletin-
do sobre sua indissociável presença nos momentos de 
realizarem avaliações, Sant’anna (2009, p.80) considera:

[...] critério como o conjunto de aspectos que 
servem de norma para avaliações. Os critéri-
os poderão ser expressos por quantidades (per-
centagem, número mínimo), qualidade (clare-
za, objetividade, precisão, assiduidade etc.), 
tempo (responder corretamente em cinco minutos).

 Explica assim o seu princípio norteador e ex-
plana, inclusive dando exemplos, de como devem ser 
expressos, é impossível fugir da quantificação, porém 
não se deve atentar apena isto, conforme Werneck 
(2002, p.65) “[...] avaliar com os critérios de medição 
é um processo muito vazio e pobre, arcaico [...]”, por 
isso de acordo com Somera (2008, p.62) “[...] uma car-
acterística que a avaliação deve possuir é a de julgar 
critérios com valores qualitativos, sempre na perspec-
tiva da continuidade, pois a cada avaliação, novos as-

pectos podem gerar apreciações valorativas diferencia-
das.” Ninguém é igual, por isso as variações devem ser 
levadas em consideração sempre, avaliar denota muitas 
situações para além do instrumento de coleta de dados.

As situações de avaliação não se esgotam nelas 
mesmas, e vão para além da discussão que envolve 
a atribuição de notas ou a aplicação de provas. Mais 
importante do que isso, é definir e compreender o 
papel da avaliação no processo de ensino aprendiza-
gem, articulando-a aos objetivos - conteúdos - mét-
odos, ao projeto político pedagógico da instituição 
de ensino e aos objetivos, características e perfil do 
profissional que se quer formar. (CHAVES, s/a, p.9)

 Não se avalia um momento em si, avalia-se um 
contínuo processo, que chega ao final, porém não se de-
tém em um dia apenas, no final do ciclo de aprendiza-
gem, para a partir do instrumento de coleta de dados, 
usado no dia, apresentar um parecer. Mas, sobretudo 
considera as variáveis do processo, administrando 
a demanda e julgando de forma justa na medida do 
possível. Já que para Antunes (2002, p.35) “[...] a mais 
eficiente avaliação pode estar sendo injusta pelos resul-
tados do que se mede.”, de alguma forma ela será in-
justiça, principalmente porque avalia pessoas distintas.
 Além de avaliar distintas pessoas, a mesma 
acontece também de forma distintas, por isso os critéri-
os serão variados, subjetivos e atenderam ao perfil da 
instituição, do docente, e, sobretudo, da corrente ped-
agógica adotada por ambos, pois em concordância com
Antunes (2002, p.15) “[...] é também impossível dis-
cutir-se a avaliação da aprendizagem escolar sem que 
se saiba qual teoria, método e perspectiva educacional 
utilizada.” A partir deste outro fator será também le-
vando em questão, que é de acordo com Lucia (2014, 
p.44): “[...] estabelecer a relação entre os conteúdos que 
se pretende ensinar, o objetivo para este ensino, a for-
ma de sistematização destes conteúdos¸ para então, es-
tabelecer instrumentos e critérios de avaliação claros e 
específicos que serão utilizados no processo avaliativo”.
 Portanto torna-se claro que alguns pontos são 
imprescindíveis na concepção de critérios de avaliação.

2.3 Prática docente na perspectiva da construção de 
critérios

 Alguns pontos para a concepção de critérios, já 
foram colocados no parágrafo acima como o método de 
avaliação adotado, o modelo, a escolha de conteúdos, 
dentre outros que as entrelinhas revelam. Outro ponto é 
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a prática do professor, para realizar uma avaliação ade-
quada, a partir de critérios justos, ele necessita conhecer 
claramente como essa avaliação acontece, deve se aten-
ta para a sua amplitude e diversidade, para que a mes-
ma aconteça de forma coerente e equitativa. (LUCIA, 
2014). Além de conhecer como a avaliação acontece, ele 
precisa ter claro qual o objetivo, e o que pretende com 
essa avaliação, só a partir daí que os critérios ficarão 
mais fáceis de serem concebidos, visto que “A avaliação 
tem de estar contextualizada e deve levar em consid-
eração as condições em que se produz a formação. 
Ela não é um fenômeno alheio, sobreposto, acrescen-
tado e descontextualizado.” (GUERRA, 2007, p.18).
 Pelo contrário é um fenômeno indissociável 
do processo de ensino-aprendizagem, pois é através 
da mesma que é possível provocar mudanças, que de 
acordo com os parâmetros da atual geração da aval-
iação, não apenas no didático-pedagógico, mas tam-
bém, no contexto social em que se desenvolve. Outro 
ponto a ser destacado é a participação do aluno, tan-
to no que diz respeito aos objetivos escolhidos para a 
avaliação, quanto em torna claro, que caminho ele deve 
seguir no intuito de alcançar esses objetivos. “A aval-
iação só será eficiente e eficaz se ocorrer de forma in-
terativa entre professor e aluno, ambos caminhando 
na mesma direção, em busca dos mesmos objetivos.” 
(SANT’ANNA, 2009, p.27). Não se trata de facilidade 
na avaliação, pelo contrário, trata-se de construção 
coletiva, no qual ambos se beneficiam dos achados, 
mas para isso antes “O professor precisa se convencer 
de que é guia, não um carrasco [...]”. (SANT’ANNA,
2009, p.15), e que este processo, como 
dito, é benéfico para o professor e aluno.

A avaliação no seio da atividade de aprendiza-
gem é uma necessidade, tanto para o professor 
como para o aluno. A avaliação permite ao pro-
fessor adquirir os elementos de conhecimento que 
o tornem capaz de situar, de modo mais correto e 
eficaz possível, a ação de estímulo, de guia ao alu-
no. A este último, então, permite verificar em que 
aspectos ele deve melhorar durante seu processo 
de aprendizagem. (DEPRESBITERIS, 1989, p.45)

 Trata-se de construção, de interação, de ir gui-
ando o educando pelo caminho devido para que se 
alcancem os objetivos propostos, e não apenas, como 
visto mais que mudanças possam ocorrer a partir disto.
 Outro fator é o bom senso na elaboração dos 
critérios, não é o exagero que torna a avaliação eficiente 
e eficaz, nem muito menos a falta deles que deixa sem 

nexo a mesma, corroborando com a fala de Antunes 
(2002, p.30) que ao afirmar que “Avaliar por critérios 
máximos, em síntese, é como colocar a corda em uma 
determinada altura e solicitar que todos a saltem, igno-
rando a existência de expressivas diferenças pessoais.” 
Chega-se a seguinte conclusão de que a postulação de 
critérios para o processo avaliativo não é uma questão 
de escolha, é uma tarefa indissociável da ação avaliativa, 
pois são os critérios que norteiam a tomada de decisão. 
Porém os critérios devem atentar ao meio termo, como 
exemplo citado por Aristóteles (2001), em sua obra Ética 
a Nicômaco, que ao descrever as virtudes que o homem 
deve se apropriar para o alcance da felicidade, que é a re-
alização humana segundo ele, postula que nem as ações 
exageradas, nem a ausência destas ações fazem com 
que se alcance a felicidade, pois como humanos não se 
pode alcançar o máximo de uma conduta, mais se pode 
firmar em um meio termo. Com isso entende-se que 
nem exageros na adoção dos critérios, nem a sua aus-
ência, mais um meio termo, é o que se adéqua a prática.

3 METODOLOGIA UTILIZADA

3.1 Tipo de pesquisa

 O estudo fez uso da pesquisa bibliográfica que 
de acordo com Gil (2002, p.44) “[...] é desenvolvida 
com base em material já elaborado, constituído prin-
cipalmente de livros e artigos científicos.” Classifica-
da como descritiva, pois teve por objetivo a descrição 
dos pontos que permeiam a construção de critérios.

3.2 Tipo de fontes

 As fontes utilizadas para o desenvolvimento da 
pesquisa foram colhidas através da Google Acadêmi-
co, onde em meio a diversos artigos selecionaram-se 
três, que são dos seguintes autores: CHAVES (s/a); 
LUCIA (2014) e SOMERA (2008) que de forma ex-
plicita ou não, tratam sobre critérios na avaliação.
 Utilizou-se também, dicionários para a con-
ceituação da temática que foram o FERREIRA (2004) 
e JAPIASSU; MARCONDES (1990), bem como os 
livros que versam sobre o tema que embasam essa 
discussão, autores como: SANT’ANNA (2009); WER-
NECK (2002); ANTUNES (2002); GUERRA (2007); 
DEPRESBITERIS (1989) e ARISTOTELES (2001), 
que tratam acerca dos pontos pelos quais devem os 
professores, se atentarem quando forem elaborar os 
critérios de suas avaliações, ou processo de avaliação.
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3.3 Resultados

 Assim, foi a partir da análise das falas dos au-
tores acima, que se deu a discussão expressa aqui, 
tratada de forma qualitativa, pois trás por meio do em-
basamento, descrições e reflexões sobre a temática de 
elaboração dos critérios para os processos avaliativos.
 
4 DISCUSSÃO

4.1 Conceituação de critérios: implicações direta 
para entendimento e relevância

 De acordo com os dicionários, comum Aurélio, 
e filosófico (JAPIASSU; MARCONDES 1990), os 
critérios são compreendidos como pontos que conce-
bidos anteriormente a avaliação, guiam o julgamento 
da ação/fato. Como visto no corpo do texto, a sua ação 
norteadora é fundamental, como postula Sant’anna 
(2009) quando diz que os mesmos são fundamentais 
para validar o processo, pois em conformidade com 
Antunes (2002) só a partir de pontos e um olhar am-
plo, poderá os docentes proferir um julgamento acer-
ca do processo. Entende-los é o ponto de partida para 
sua elaboração, uma vez que seu conceito é percebido, 
isto impulsionara a construção adequada dos mesmos, 
que resultará em melhorias para o ‘julgamento’ do pro-
fessorado acerca do processo avaliativo. Porém a mui-
tas variáveis para a concepção e estabelecimentos dos 
critérios, como afirmar Antunes (2002) ao dizer que não 
é possível discutir avaliação sem saber de que forma é 
creditada ou, concebida por instituições e professores.

4.2 Formação docente e a prática de estabelecer 
critérios: pontos a serem levados em consideração 
para sua concepção/elaboração

 Dentre os diversos pontos que serão discutidos 
aqui, o primeiro a ser mencionado é saber qual propos-
ta pedagógica é defendida por instituição e professores, 
de acordo com Antunes (2002) só por meio desta pri-
meira informação é que pode se da um parecer acer-
ca da mesma. Outro ponto mencionado, desta vez por 
Lucia (2014) é o conhecimento de como está avaliação 
acontece, para autora isto implica também, no conhe-
cimento de sua amplitude e diversidade. Após, ainda 
em conformidade com Lucia (2014) o professor precisa 
ter claro quais os objetivos que pretende com esta aval-
iação, pois para Guerra (2007) o processo não se da do 
nada, ele tem pretensões, ou seja, visa algo, a aprendiza-

gem de algo/conteúdos.
 Mais um ponto, e imprescindível para a validade 
da e uma adequada prática docente é a participação do 
aluno, na construção e no conhecimento de por quais 
pontos se embasará sua avaliação, pois para Sant’an-
na (p.27, 2009) “a avaliação só será eficiente e eficaz 
se ocorrer de forma interativa entre professor e aluno, 
ambos caminhando na mesma direção”. O que á torna 
dinâmica, clara, autêntica e cooparticipativa.
 E por fim, não menos importante, fundamen-
tal a prática docente, o bom senso na elaboração dos 
critérios, pois para Antunes (2002) avaliar por critérios 
máximos é ignorar a amplitude e diversidade na aval-
iação, colocadas por Lucia (2014) acima, por está razão 
é sugestão adotar o meio termo utilizado por Aristóteles 
em sua obra Ética a Nicômoco, que em síntese, sugere 
que não haja exageros nas ações/fatos cotidianos, nem 
muito menos ausência, a falta, mais que se atentem ao 
meio termo, que irá adequando a prática.

5 CONCLUSÕES

 Os critérios são compreendidos neste estudo 
como pontos que embasam o ajuizamento dos proces-
sos avaliativos, sendo imprescindíveis para tal processo, 
sua ausência implica em inadequação no julgamento a 
ser realizado. Assim, compreendemos que sua postu-
lação é necessária, tendo com isto um caminho a per-
correr, que é respectivamente os pontos pelos quais de-
vem professores e instituições perceber para elaboração 
dos mesmos.
 No estudo foi percebido que entender o seu sig-
nificado é requisito para sua elaboração, bem como os 
pontos que confirmam a nossa hipótese inicial, que são 
a proposta pedagógica defendida pela instituição ou, 
professor, material didático, conteúdo lecionado e pon-
deração na postulação dos mesmos. Fatores esses que 
no corpo do texto mostram-se fundamentais para uma 
prática avaliativa ajustada, e não só, como também, o 
mais próximo possível de uma prática docente funda-
mentada e propicia ao caminhar em direção à apren-
dizagem.
 Uma das maiores dificuldades deste estudo foi 
relatar de forma coerente uma sequência de pontos pe-
los quais se embasaram a elaboração dos critérios, pois 
diante da amplitude e variação das correntes pedagógi-
cas, a elaboração dos critérios será distinta, porém foi 
pretendido no decorrer do texto encontrar em meio à 
esta variação, pontos comuns. Os questionamentos que 
surgiram em meio o aprofundamento neste estudo é 
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como lidar com a variação de propostas pedagógicas, 
em instituições que possibilitam a liberdade docente de 
escolha da proposta, para a aplicação de seus métodos 
didáticos? Pois isto torna a elaboração comum um tanto 
complicada para o partilhamento.
 Por fim, o estudo possibilitou não só descrever o 
caminho para a construção dos critérios, bem como im-
pulsionou a reflexão das práticas docentes observadas 
em cotidiano, e também, a nossa própria prática docen-
te no que diz respeito à elaboração dos critérios, como 
já mencionado é uma discussão que pode se dirigir para 
diferentes vertentes e que não se finda ao encerrar aqui, 
pois nos estimula a constante busca, pois como fator de-
terminante torna-se ponto relevante para as discussões.
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GESTÃO ESCOLAR EFICAZ – O PAPEL DO DIRETOR

                                                                                       Mônica Erika Martins Rodrigues1 

                                                                                 Francisco Nazareno Matos Ribeiro2

                                                                                                José Júlio da Ponte Neto3

INTRODUÇÃO

 Este artigo tem como objetivo discorrer sobre o trabalho do diretor escolar, na perspecti-
va de uma gestão eficaz, em que se desenvolve um trabalho em conjunto com docentes, pais e alunos 
nas tomadas de decisões. Discorre também sobre a função do diretor como liderança na escola, desen-
volvendo um acompanhamento sistemático da organização administrativa e pedagógica do ambi-
ente escolar tendo como objetivo principal a melhoria da qualidade da aprendizagem dos alunos.
O presente trabalho foi desenvolvido através de pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo. A pesquisa bibliográ-
fica está fundamentada em artigos científicos e obras literárias que tratam sobre o tema, tais como: Lima (2007), 
Luck (2009), Pedroza (2011), dentre outros. A pesquisa de campo foi desenvolvida a partir de um questionário 
semi-estruturado aplicado com gestores escolares, possibilitando a análise do trabalho destes, com intuído de 
articular os conhecimentos proposto através da pesquisa bibliográfica com a atividade laboral do diretor escolar.

____________________
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Federal do Ceará.

3 Graduado em Filosofia e Direito - Universidade Federal do Ceará; Mestre em Direito-Universidade Fed-
eral do Ceará; Doutor em Direito - Universidade Federal de Pernambuco.
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2 PAPEL DO DIRETOR NA GESTÃO ESCOLAR                        
EFICAZ 

 No ambiente escolar o diretor assume um papel 
fundamental de liderança e organização do sistema ad-
ministrativo e pedagógico da escola, com uma função 
de zelar pelo ambiente escolar e pela consolidação do 
processo de ensino e aprendizagem do aluno, orientan-
do a todos que trabalham neste processo como: pro-
fessores, funcionários e coordenadores. (LUCK, 2009)

O diretor eficaz é um líder que trabalha para desen-
volver uma equipe composta por pessoas que con-
juntamente são responsáveis por garantir o sucesso 
da escola. A ênfase principal da liderança está no 
papel de ensino, pois o líder deve ajudar a desen-
volver habilidades nos outros, para que compartil-
hem a gestão da unidade. (BEZERRA, 2011, p.4)

 Desta forma o gestor escolar eficaz desempenha 
seu trabalho com ênfase no processo de aprendizagem 
do aluno, fazendo um acompanhamento das atividades
propostas como também compartilhando atividades 
com a equipe escolar, favorecendo assim um tra-
balho coletivo com o enfoque no sucesso da escola.
 De acordo com Luck (2009) a capacidade con-
ceitual do diretor escolar nas dimensões educacionais 
é de extrema importância na perspectiva de uma visão 
global do processo de ensino aprendizagem e nas res-
oluções de problemas relacionadas à natureza educacio-
nal, relação comunidade escola, as relações psicossoci-
ais e a fundamentação das dimensões de gestão escolar.

A capacidade conceitual, que envolve o pensamento 
abstrato, é necessária de modo a tornar o diretor ca-
paz de lidar com a complexidade das dinâmicas hu-
manas, sociais e institucionais que o trabalho esco-
lar envolve. Essa capacidade é desenvolvida a partir 
de ideias emergentes tanto de leituras teóricas como 
de interpretação dos significados, resultante da re-
flexão suscitada pela prática. (LUCK, 2009, p.18)

 O diretor tem como uma das suas competên-
cias mais importantes a de ser o articulador da comu-
nidade escolar, engajando a todos que atuam no ambi-
ente escolar, adotando como princípio de suas ações o 
cumprimento da função social da escola, que a apren-
dizagem dos alunos, e promovendo um trabalho efeti-
vo e coerente com as políticas educacionais vigentes.
 Essas competências em que envolve a interpre-
tação e associação da teoria com prática devem ser rotinei-
ras na função do diretor escolar, no qual irá englobar o 
trabalho de todos da escola. Conhecer, compreender e 

incorporar os princípios educacionais, em que contribui 
para uma práxis norteadora do bom trabalho do diretor 
escolar na organização e na liderança do processo educa-
cional almejando alcançar os resultados. (LUCK, 2009)
 Luck (2009) afirma que compete ao diretor es-
colar no desenvolvimento do seu trabalho a construção 
de fundamentos próprios para sua escola, sobre ed-
ucação e o seu trabalho de liderança educacional, no 
qual irão nortear as resoluções de ações efetivas sobre 
políticas educacionais, desafios educacionais de uma 
sociedade globalizada e como também os desafios nas 
orientações da educação de crianças, jovens e adultos.

[...] o papel do gestor, que é o diretor de esco-
la, para atuar numa visão democrática deve es-
tar ligado ao conhecimento e interação de toda a 
comunidade escolar. Deve proporcionar ações 
em que todos participem e compartilhem e ain-
da garantir a formação continuada aos seus 
profissionais para contribuir na qualificação 
da prática pedagógica. (BEZERRA, 2011, p.2)

 Desta forma, o gestor escolar de uma escola efi-
caz, tem suas atividades democratizadas, que envolve 
professores, pais e alunos nas tomadas de decisões, e 
que envolve a todos nos processos administrativos e de 
responsabilidades no ambiente escolar.

O gestor escolar tem papel fundamental para a in-
stituição de ensino. Ele é líder de uma grande equi-
pe e deve estar preparado para lidar com as mais 
diversas situações escolares sabendo distribuir suas 
tarefas e coordenar seus funcionários de forma har-
moniosa para que a equipe possa trocar experiên-
cias e trabalhar coletivamente na busca de maior 
sucesso no trabalho. (PEDROZA, 2011, p.5)

 Assim sendo, cabe ao gestor escolar adquirir 
uma visão ampla para desenvolver as atividades ped-
agógicas e administrativas da escola com eficiência e 
eficácia, favorecendo para um melhor rendimento do 
trabalho coletivo da equipe escolar.
 Um diretor eficaz deve desenvolver uma com-
preensão das necessidades da escola, fazer um acom-
panhamento sistemático e pessoal das atividades es-
colares, estabelecer metas e prioridades para um bom 
funcionamento da escola, ter uma liderança pedagógica 
além da administrativa, fazer com que as duas camin-
hem justas para um bom desempenho do processo de 
aprendizagem dos alunos e favorecer uma participação 
ativa da comunidade na escola, proporcionando uma 
boa relação entre professores e pais de alunos no con-
texto escolar. 
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[...] o diretor, como líder da comunidade, é um 
instrumento fundamental para o processo de mu-
dança na escola. Ele é a chave principal para ser 
o primeiro a efetuar mudanças no seu estilo de 
gestão e, com isso, torna-se o modelo para a co-
munidade escolar, estimular as pessoas a partici-
parem de uma gestão democrática e participativa, 
onde cada componente têm função de responsab-
ilidade e compromisso com o sucesso da escola, 
com a qualidade e eficácia. (BEZERRA, 2011, p.6)

 Desta forma o gestor escolar desenvolve um 
planejamento participativo com a contribuição de 
todos da sociedade constituinte do âmbito esco-
lar com intuito de estruturar a organização de forma 
democrática, promovendo assim uma gestão eficaz.
 De acordo com Luck et al (2007) o gestor es-
colar tem como objetivo, melhorar a qualidade do 
processo de ensino aprendizagem, um acompanham-
ento pedagógico dos processos escolares, garantindo 
um currículo atualizado, sendo um agente motivador, 
com o objetivo de integrar a escola com a comunidade.

Aos responsáveis pela gestão escolar compete, por-
tanto, promover a criação e a sustentação de um 
ambiente propício à participação plena, no processo
social escolar, dos seus profissionais, dos 
alunos e de seus pais, uma vez que se entende 
que é por essa participação que os mesmos 
desenvolvem consciência social crítica e sen-
tido de cidadania. (LUCK et al, 2007, p.20)

 O gestor eficaz constrói uma gestão partic-
ipativa baseada em uma autoridade compartilhada 
em que se busca democratizar as decisões. Desta for-
ma, a integração do gestor como um elemento par-
ticipativo nas ações pedagógicas e a integração dos 
professores, alunos e pais nas ações do ambiente es-
colar, objetivando a melhoria do processo de ensi-
no e aprendizagem, constituem-se no fundamen-
to da construção de uma educação de qualidade.
 “[...] Os professores e os gestores trabalham 
juntos para melhorarem a qualidade do ambi-
ente, criando as condições necessárias para o en-
sino e a aprendizagem mais eficaz [...]” (LUCK et 
al, 2007, p.26). Somente nessa perspectiva do tra-
balho em conjunto, é possível criar condições fa-
voráveis para o planejamento e organização do pro-
cesso administrativo e pedagógico no âmbito escolar.
 No entanto, para que se haja um modelo 
de gestão eficaz, o diretor escolar deve abandonar 
o modelo antigo de direção, no qual se baseava em 
modelo de gestão centralizadora, mas adotar uma 

nova perspectiva de gestão tendo como fio con-
dutor o desenvolvimento do trabalho em equipe.
 A práxis da liderança nas escolas eficazes in-
clui o apoio de professores, auxiliares e gestores, que 
com os recursos necessários desenvolvem um bom 
acompanhamento das atividades escolares, ou seja, 
a aprendizagem passa a ser o fundamento de to-
dos os componentes da escola. (LUCK et al, 2007). 
Desta forma o ambiente escolar possibilita a con-
strução de forma democrática de políticas educa-
cionais e de convivência humana. (HORA, 2000) 

O diretor coordena, organiza e gerencia to-
das as atividades da escola, auxiliado pelos de-
mais componentes do corpo de especialistas e 
de técnicos administrativos, atendendo às leis, 
regulamentos e determinações dos órgãos su-
periores do sistema de ensino e às decisões no 
âmbito da escola assumidas pela equipe esco-
lar e pela comunidade. (LIBÂNEO, 2001, p.102)

 No âmbito escolar o diretor deve promover a con-
strução de novos meios pedagógicos, no qual irá estimu-
lar criações, descobertas, construção de um pensamento 
crítico sobre a práxis escolar. Desta forma o diretor pos-
sibilita uma maior interação, uma dinamização, coorde-
nação e participação dos agentes educacionais na escola.
(LIMA, 2007)
 Segundo Lima (2007), cabe ao diretor escolar 
a função de liderança de forma reflexiva e crítica, ori-
entando e formando os agentes escolares (professores, 
funcionários, pais e alunos) para o desenvolvimento do 
trabalho, com clareza nos objetivos e nas políticas edu-
cacionais da escola. Desta maneira a escola contribui de 
com a emancipação de pessoas e na transformação do 
ambiente escolar, proporcionado um ambiente criativo, 
crítico e reflexivo.
 Contudo o diretor escolar eficaz gerencia a es-
cola com responsabilidade sendo um agente motivador 
e formador da equipe pedagógica e administrativa da 
escola, fazendo com que haja uma interação da comu-
nidade de forma participativa no âmbito escolar.
 

3 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DA 
PESQUISA

 A pesquisa foi desenvolvida com o objetivo de 
coleta dados para compor uma análise da práxis do tra-
balho desenvolvido pelo diretor no ambiente escolar.
A referida pesquisa foi realizada de forma aleatória, com 
escolas públicas de Ensino Fundamental I, localizadas 
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nos municípios de Fortaleza, Maracanaú, Maranguape e 
Pacatuba, totalizando o número de 13 escolas visitadas. 
Não serão citados os nomes das escolas pesquisadas.
 Foi aplicado um questionário contendo doze 
perguntas sobre o papel do diretor em uma gestão 
eficaz, que foi respondido por 13 diretores de escolas 
públicas, em que os respondentes tiveram quatro opções 
de respostas: discordo totalmente, discordo parcial-
mente, concordo totalmente e concordo parcialmente. 
As referidas respostas foram tabuladas e transformadas 
em gráficos para análise, proporcionando uma melhor 
compreensão dos resultados obtidos.

Gráfico 1:  Liderança profissional  

 
Fonte: Pesquisa Direta

  De acordo com o Gráfico 1, 77% dos direto-
res concordam totalmente, que o diretor escolar exerce 
uma liderança profissional com uma abordagem par-
ticipativa, firmeza e propósito nos objetivos a serem 
alcançados. Confirmando, assim, a perspectiva da im-
portância do trabalho de liderança do diretor na escola.
 Já 23% dos diretores concordaram parcial-
mente com a liderança profissional do gestor na con-
cepção do trabalho participativa, ou seja, demonstram 
uma postura crítica na concordância da dimensão 
do trabalho do gestor como um líder no qual se en-
fatiza um propósito na abordagem participativa. 

Gráfico 2:  Compartilhamento de Metas

 Fonte: Pesquisa Direta

 O gráfico acima se refere se a uma das carac-

terísticas encontradas em uma escola eficaz que é o 
compartilhamento de visões e metas a serem alcança-
das na escola, de modo a fazê-las funcionarem bem. 
Nessa perspectiva, 77% dos diretores concordaram 
totalmente com essa afirmativa e 23% concordaram 
parcialmente, demonstrando assim a concordância 
da maioria com a divisão de trabalhos na organização 
da escola para melhoria das atividades propostas.
 

Gráfico 3:  Organização Eficiente

 
Fonte: Pesquisa Direta

 O gráfico acima demonstra que 69% dos dire-
tores concordam totalmente, com a promoção de uma 
organização eficiente do diretor escolar. Pois o gestor 
escolar eficaz promove uma organização eficiente, com 
clareza nos propósitos, com orientações estruturadas e 
práticas adaptáveis ao processo de ensino aprendizagem. 
Mas, 31% dos diretores concordaram parcialmente com 
esta afirmativa, demonstrando uma imparcialidade 
nessa perspectiva do trabalho do gestor escolar eficaz.

Gráfico 4:  Gestão intelectualmente desafiante.

 
Fonte: Pesquisa Direta

 De acordo com gráfico exposto acima, 54% dos 
diretores concordaram totalmente e 38% concordaram 
parcialmente em a escola eficaz é aquela promotora 
de altas expectativas em todos os setores e motivado-
ra de um ambiente intelectualmente desafiante, tendo 
como contraponto 8% dos diretos que discordaram 
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parcialmente dessa afirmativa, demonstrando uma 
visão centralizadora na concepção de gestão escolar.
 Desta forma, a escola atualmente é desa-
fiadora em todos os seus aspectos, desde a apren-
dizagem e desempenho dos alunos e profes-
sores, como também na busca de soluções para 
as problemáticas recorrentes do dia-a-dia escolar

Gráfico 5:  Reforço positivo

 
     Fonte: Pesquisa Direta

 O reforço positivo na organização da escola efi-
caz desenvolve regras de disciplinas claras e conceituais 
promovendo o retorno de informações a respeito das 
atividades de alunos e professores. Nesse seguimento 
69% dos diretores concordaram totalmente e 31% par-
cialmente.
 Desta maneira os diretores escolares são pro-
vedores de conceitos disciplinares na vivência escolar, 
com diálogos formativos, fomentando os aspectos so-
cioemocionais, as relações interpessoais, tendo como 
contraponto a problemática cotidiana vivenciada no 
contexto da relação entre diretor, professores, pais e 
alunos.

 Gráfico 6:  Acompanhamento sistemático.

 
Fonte: Pesquisa Direta

 O gestor escolar acompanha de forma 
sistemática o monitoramento do desempenho do 
aluno no processo de ensino aprendizagem, como 
também avalia o desempenho escolar. 69% dos di-

retores concordaram totalmente, 23% concorda-
ram parcialmente e 8% discordaram parcialmente.
 O Gráfico 6 demonstra como o diretor esco-
lar deve estar além da figura do administrador, mas 
constituir-se num agente participativo e que acom-
panha o processo de aprendizagem do aluno. Entre-
tanto ainda percebe-se uma imparcialidade de 23% 
nessa concepção, em que demonstra uma limitação no 
trabalho a ser desenvolvido pelo gestor escolar eficaz.
 Um ponto negativo demonstra que 8% dos 
diretores escolares ainda se vêem como um admin-
istrador que não participam diretamente do acom-
panhamento sistemático da aprendizagem do aluno.

Gráfico 7:  Diretor, líder e formador 

 
Fonte: Pesquisa Direta

 O Gráfico 7 demonstra claramente como a 
maioria dos respondentes (73%) concorda totalmente 
com a função de liderança do diretor na formação con-
tinuada dos professores. Apenas 27% concordam par-
cialmente com esta dimensão da atividade do diretor. 
É importante ressaltar que esta dimensão da função 
do diretor, como líder e formador, é primordial para o 
aprimoramento e a consolidação no ambiente escolar 
do processo de ensino e aprendizagem dos alunos.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Após a análise dos resultados desta pesquisa foi 
possível concluir que o modelo de gestão escolar eficaz 
tem como objetivo a integração da comunidade com 
a escola, atribuindo à importância da liderança nesse 
processo, dando ênfase no diretor, como um agente 
transformador no ambiente escolar, ou seja, o diretor 
desempenha atividades de liderança na organização es-
colar, na aprendizagem dos alunos, como também na 
formação dos professores.
 Desta maneira o diretor escolar eficaz faz um 
acompanhamento sistemático das atividades pedagógi-
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cas desenvolvidas, como também das administrativas, e 
tem como enfoque o aluno, ou seja, tem como objetivo 
principal da sua função a melhoria contínua da apren-
dizagem do aluno.
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GÊNERO E TRABALHO: UMA ANÁLISE ACERCA DA HISTORICIDADE FEMININA NOS
ESPAÇOS LABORAIS

Maria Deysiane de Carvalho Rodrigues*

RESUMO

A história das mulheres no mundo do trabalho é uma realidade que aos poucos foi sendo construída. A princípio 
vinculadas ao espaço doméstico, essas desbravaram o mundo e mostraram que é possível ascender em uma so-
ciedade patriarcal e machista. Conquistou o direito de votar, lutou pelo fim dos abusos e do excesso de horas 
trabalhadas, ocupou espaços classificados como eminentemente masculinos. O presente artigo objetiva fazer uma 
abordagem acerca da historicidade feminina nos espaços laborais, a partir de uma análise de conjuntura no que 
concerne a mulher na sociedade. Essas discussões serão balizadas à luz de referencias teóricos mediante pesquisa 
bibliográfica, a partir de autores (as) que discutem as categorias Gênero, Mulher e Relações de trabalho destacan-
do os limites e possibilidades encontrados pelas mulheres nas relações de trabalho estabelecidas na sociedade.

Palavras-chaves: Gênero. Mulher. Relações de Trabalho.

ABSTRACT

The history of women in the world of work is a reality that was gradually being built. At first linked to the domestic 
space, these broke the world and showed that it is possible to ascend in a patriarchal and sexist society. Conquered 
the right to vote, fought for the end of abuse and overwork, occupied spaces classified as eminently masculine. The 
present article aims to make an approach about the feminist historicity in the labor spaces, starting from an anal-
ysis of conjuncture in what concerns the woman in the society. These discussions will be based on theoretical ref-
erences through bibliographical research, based on authors discussing the categories Gender, Women and Labor 
Relations, highlighting the limits and possibilities found by women in the work relationships established in society.

Keywords: Gender. Woman. Work relationships.
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1 Introdução

 Atualmente temos um grande quantitati-
vo de mulheres no mundo do trabalho, dentre lim-
ites e possibilidades foi construído ao longo do tem-
po uma história que marca a luta das mulheres pela 
conquista de seus direitos sociais e políticos. Um 
dos principais desafios a serem enfrentados por es-
sas é a vinculação da mesma ao âmbito domésti-
co, ou seja, privado, sendo o espaço de trabalho pú-
blico historicamente ligado ao universo masculino.

 De acordo com o site G1, foi constatado que 
a nível mundial, crescem os índices de mulheres que 
ocupam cargos de chefia em grandes empresas, tendo 
um aumento de 5% em 2015 para 11% em 2016, em 
se tratando de CEO, conforme o site, a América latina 
tem um percentual em média de 18% de mulheres ocu-
pantes de cargos de executivas. A pesquisa traz os prin-
cipais espaços em que essas mulheres estão inseridas a 
nível global, tendo como destaque os setores de turis-
mo, hotelaria e saúde, com percentuais de 29% a 31% 
de mulheres em cargos de liderança. Temos no Brasil 
apenas 19% das mulheres ocupando cargos de chefia.
 Uma pesquisa divulgada em Maio de 2017, 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 
IBGE, no Nordeste, foi constatado, em se tratando de 
percentuais de população ocupada, ou seja, que es-
tão efetivadas no mercado de trabalho temos 41,5% 
das mulheres, já os homens representam 58,5%.
 Em relação aos rendimentos, os mesmos con-
tinuam a ser inferior aos dos homens, em média 72,3% 
do que é recebido por estes. Sendo estudadas pessoas 
com a mesma escolaridade, os rendimentos masculi-
nos ainda são superiores. Nesse contexto, faz-se uma 
afirmação de que as mulheres, independente do gru-
po de anos de estudos que se enquadram, ainda re-
cebem na maioria das vezes, salvo exceções, menos 
que os homens. No Ceará, de acordo com matéria 
divulgada pelo jornal Diário do Nordeste em 2016, 
tomando como base dados do IBGE, os homens 
ganham em média 14,7% a mais que as mulheres.
 O presente artigo objetiva fazer uma abordagem 
acerca da historicidade feminina nos espaços laborais, 
a partir de uma análise de conjuntura no que concerne 
a mulher na sociedade. Será discutido como ocor-
rem as vivências das mulheres nos espaços públicos e 
privados, fazendo uma abordagem sobre o significado 
de ser mulher em uma sociedade machista e patriarcal. 
Posteriormente, faremos um estudo do contexto vi-

venciado por estas mulheres no mundo do trabalho, as 
conquistas e retrocessos ao longo do tempo, bem como 
a importância do movimento feminista para tanto.
 Essas discussões serão balizadas à luz de ref-
erencias teóricos mediante pesquisa bibliográfica, 
a partir de autores (as) que discutem as categorias 
Gênero, Mulher e Relações de trabalho destacando os 
limites e possibilidades encontrados pelas mulheres 
nas relações de trabalho estabelecidas na sociedade.

2 Gênero e Mulher: Uma análise entre conceitos

 Para a busca da compreensão e o entendi-
mento da inserção da mulher no mercado de tra-
balho é necessária a luz dos (as) autores (as) analisar 
uma conjuntura histórica que está para além do viés 
meramente econômico, trazendo em seu bojo fatores 
que são decisivos para a constituição do significa-
do de ser mulher e os desdobramentos que balizaram 
sua história para posteriormente significar o presente.
 Os estudos sobre gênero no Brasil, principal-
mente em relação à condição da mulher, segundo 
Bruschini (1994, p.17) tiveram suas raízes a partir das 
décadas de 1960 e 1970, tendo como principais rep-
resentantes Heleieth Saffioti e Blay, contextualmente 
nesses anos vivia-se no Brasil o período da ditadura 
militar, e uma efervescência do movimento feminista 
a nível mundial. Bruschini (1994) ressalta que nesse 
período partindo de publicações como, por exemplo, 
“A Mulher na Sociedade de Classes” de Saffioti (1969), 
inseriu nas academias, principalmente nas ciências 
sociais, a emergência de uma abordagem crítica acer-
ca da condição da mulher, oriundo do protagonismo 
do movimento feminista 6. Entendemos assim que 
o tema trabalho dentro dos estudos de gênero car-
acteriza-se como a principal porta de entrada para 
as demais problematizações no que concerne o dia 
a dia das mulheres nos espaços públicos e privados.
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Entre muitos outros assuntos pertinentes a condição 
feminina o tema trabalho foi privilegiado nos estudos de 
gênero, tendo sido o primeiro a logo conquistar o selo de 
legitimidade inclusive nas universidades brasileiras. Isto 
provavelmente aconteceu em primeiro lugar porque o 
trabalho como temática sempre foi predominante na te-
oria sociológica. Em segundo lugar porque era um tema 
de grande importância para o feminismo que via nele 
um potencial transformador. (BRUSCHINI, 1994, p.18).

 As análises sobre o gênero no país em sua gênese 
não pode ser separada das discussões sobre a temática tra-
balho, pois conforme Brushini (1994), o trabalho remu-
nerado era tido como o principal instrumento de emanci-
pação da mulher, pois com essa saída do âmbito privado, 
ou seja, doméstico, se tinha uma desvinculação de sua 
imagem de dona da casa pertencente à família, estan-
do essa imagem diretamente ligada a sua subordinação.
 Zirbel (2007, p. 20), ao fazer um processo de 
retrospectiva sobre os estudos de gênero no Brasil, nos 
traz que no final da década de 1980 e posteriormente 
na década de 1990 houve uma maior expressividade 
de estudos nessa categoria, fruto dos desdobramen-
tos iniciados nas duas décadas anteriores, tendo as-
sim no final da década de 1980 e início de 1990, tra-
balhos das principais estudiosas feministas, na qual 
traziam em seus temas centrais a categoria Gênero.
 Scott (1990, p. 01), define o conceito de gênero 
como: Uma organização social entre os sexos. Para essa 
autora os estudos sobre gênero revela uma aproximação 
para análise sobre a constituição social do sexo. Nesse 
sentido ao longo do tempo esse termo passou por re-
formulações, sendo necessária a compreensão de que o 
seu conceito está para além da simples separação do que 
é ser homem ou mulher, e encontra-se intrínseco nas 
relações sociais e de poder configurada na sociedade.
 Nesse contexto somos remetidos (as) a perce-
ber que nos estudos sobre a mulher, a interpretação 
sobre o que se entende por gênero, a partir das pro-
duções dispostas na sociedade sobre a temática, será 
definidora do aprofundamento e aproximação no re-
corte do que é ser mulher. Barbieri (1993) conduz uma 
problemática ao afirmar em seus estudos que a busca 
de uma apropriação sobre essa temática nos traz ob-
stáculos ao nos depararmos em produções superficiais 
das pesquisas até aqui realizadas, bem como general-
izações sobre esse conceito, confundindo-o por diver-
sas vezes como sinônimos de estudo sobre a mulher.

Isto não quer dizer que as investigações macrosociais, 
assim como as investigações históricas, os estudos de 
caso etc., que descrevem em um momento ou lapso de-

terminados aspectos da condição de vida das mulheres 
ou das mulheres e dos homens não sejam úteis, corre-
tas e necessárias. Mas a categoria gênero é mais do que 
isto e demanda dar espaço à busca de sentido do com-
portamento de homens e mulheres como seres social-
mente sexuados. Ou seja, levar em conta que há uma 
série de determinações sobre as mulheres e sobre os 
homens que se expressam em, e à qual respondem os 
comportamentos observados. (BARBIERI, 1993, p.05).

 Barbieri (1993) entende que para estudar 
a temática é imprescindível o conhecimento sobre 
como de forma geral a sociedade se organiza e quais 
os papéis sociais em relação aos homens e as mulheres 
foram convencionados na história. Como essas so-
ciedades se relacionam e quais os interesses foram se 
desenhando ao longo do tempo e levaram a termos
uma formulação social que concebemos hoje. E por 
que temos classificações, por exemplo, sobre o pa-
pel da mulher ou o papel do homem? A mulher está 
para mãe e o homem para provedor? O que levou a 
sociedade a construir essas características e singular-
idades para cada um? Quais os interesses implícitos 
nessa formação? Para tanto, refletir sobre a função 
do machismo e patriarcado enquanto desdobramen-
to do modo de pensar na sociedade é fundamental.

3 Machismo e Patriarcado: Uma Construção Social

Para compreendermos a constituição social de va-
lores, no que concerne a homens e mulheres na socie-
dade, é imprescindível analisarmos onde e como os va-
lores machistas e patriarcais se inserem nesta, enquanto 
forma de pensamento dominante, transportando as 
mentes humanas como uma verdade posta, muitas 
vezes interpretada e naturalizada como algo absoluto.
 Barbieri (1993) pontua que a questão do ma-
chismo e patriarcado foi primordial para esse pro-
cesso de subordinação feminina, visto que historica-
mente as organizações sociais foram constituídas sob 
a égide da figura masculina enquanto ser dominante, 
a autora, no entanto, ressalta: “[...] é possível então 
pensar a dominação masculina com um começo no 
tempo, impreciso e vago, mas que permite deslo-
car a subordinação das mulheres da evolução “nat-
ural” da humanidade [...]” (BARBIERI, 1993, p.14).

No contexto de uma sociedade de domínio mas-
culino, encontramos uma apropriação por estes da ca-
pacidade reprodutiva, sexual, e de trabalho, trazendo a 
essas mulheres uma condição de subordinação medi-
atizadas por símbolos, valores e representações sociais.
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Em nossas sociedades são as figuras da mãe, esposa, e 
dona de casa para as mulheres e as de chefe de família 
e principal fonte de sustento econômico do lar, pai e 
esposo, o lugar de onde é possível partir para estudar 
o núcleo das relações de gênero. As etapas posteriores 
permitem averiguar como se moldam as meninas e os 
meninos para aceitar e exercer a desigualdade e as hier-
arquias em função do gênero: Desde o laço de fita azul 
ou rosa nas clínicas obstétricas contemporâneas até o 
costume dos maias de enterrar a placenta perto ou longe 
da moradia, passando pelos ritos de iniciação, os apren-
dizados e ensinamentos formais e informais e todas as 
práticas e símbolos com os quais se convive, festeja e rep-
rime nas diferentes culturas. (BARBIERI, 1993, p. 08).

 
 A partir dessas pontuações, Barbieri (1993) 
vem chamar atenção que tudo que foi constituído no 
sistema de gênero possui variações de acordo com as 
diferentes sociedades, bem como salienta que o espaço 
doméstico é um dos principais locais da subordinação 
feminina. No entanto, essa complexa relação de inter-
pretação para se estabelecer um estudo aprofunda-
do sobre gênero exige uma abordagem de como essas 
relações são constituídas nas esferas públicas, e também 
na esfera privada, por exemplo, junto ao matrimônio.

 O conceito de Patriarcado, apresentado por 
Saffioti (2004, p. 54) nos traz a ideia de que seu domí-
nio está para além da convivência privada, sen-
do o patriarcado uma forma de dominação que in-
cide em todas as relações entre homens e mulheres.

Do mesmo modo como as relações patriarcais, suas hi-
erarquias, sua estrutura, de poder contaminam toda a 
sociedade, o direito patriarcal perpassa não apenas a 
sociedade civil, mas impregna também o Estado. Ain-
da que não se possa negar o predomínio de atividades 
privadas ou íntimas na esfera da família e a prevalência 
das atividades públicas nos espaços de trabalho, do es-
tado, do lazer coletivo, e, portanto, as diferenças entre 
o público e o privado, estão esses profundamente liga-
dos e parcialmente mesclados. (SAFFIOTI, 2004, p. 54).

 Estando o patriarcado vinculado em todos os 
tipos de associações de convivência, o mesmo pas-
sa a desenvolver-se social e politicamente, refletin-
do suas visões e ações nos diversos âmbitos da socie-
dade, tornando as mulheres a categoria de subjugadas 
ao sexo oposto. Refletindo na sociedade uma série de 
efeitos que culminam, por exemplo, em última instân-
cia nas diversas formas de violência contra a mulher.
 Castañeda (2006) em sua obra: O Machismo In-
visível vem realizar uma reflexão sobre os espaços pú-
blicos e privados, na qual faz um recorte sobre os pro-

jetos de vida de homens e mulheres em uma sociedade 
tipicamente machista. Ressalta que mesmo estando na 
contemporaneidade, o machismo de forma sutil vem se 
projetando, tendo como reforço não só dos homens e 
seus papéis, mas também das mulheres, que contribuem 
diretamente na configuração e constituição social destes.
 A princípio Castañeda (2006), problematiza que 
desde muito cedo, as mulheres são ensinadas a ter deter-
minados comportamentos e vestimentas que chamem a 
atenção masculina, e ao longo da vida vão sendo prepa-
radas para esse fim. Já aos homens de modo geral, não 
necessitam de comportamentos, vestimentas e opiniões 
que apontem para agradar ou impressionar as mulheres. 
A figura do homem, apresentada por Castañeda (2006), 
revela a necessidade destes da construção de uma au-
toimagem numa crescente aspiração de imposição 
de poder, visto como algo inerente à figura masculi-
na, fruto de uma construção social pré-estabelecida.

Ao discutir a temática, Castañeda (2006), a partir 
de exemplificações clássicas, faz uma abordagem no to-
cante ao comportamento dos homens na qual remetem 
uma diferenciação em relação às mulheres, e o fazem de 
maneira natural, muitas vezes nem percebem, já que o 
meio pelo qual agem possui raízes desde a infância, seja 
na forma como sentam, como falam, ou se comportam. Já 
as mulheres são direcionadas a um comportamento dis-
creto, educado e quase imperceptível, sendo isso tratado 
como uma agradável forma a ser apreciada na sociedade.

Ehrhardt (1994), em seus estudos sobre a mul-
her, desenvolve uma série de exemplificações, na qual 
vem mostrar como ocorre o dia-a-dia das mulheres na 
sociedade, bem como salienta as renuncias pessoais 
e profissionais das mulheres, diante de uma imagem 
de mulher idealizada dentro dos padrões determi-
nados pela cultura. “As mulheres representam o sexo 
bem-comportado. São amáveis, transigentes, humildes 
e generosas”. (EHRHARDT, 1994, p. 09). Diante dessa 
afirmativa, Ehrhardt (1994), nos traz uma reflexão no 
sentido de compreender que socialmente é estabeleci-
do um comportamento para a mulher, na qual seguem 
padrões, reforçados e construídos ao longo de sua vida.

Ser discreta, falar baixo, ocupar pouco espaço, 
omitir muitas vezes sua opinião, para não causar polêmi-
cas e discussões, renunciar seus desejos e realizações, 
para tornarem-se submissas a princípio dos pais e irmãos 
e depois de seus maridos. A partir de sua abordagem 
crítica Ehrhardt (1994) nos mostra como na linguagem 
corporal essas mulheres são remetidas a submissão: 
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No modo de andar, no olhar, no discurso, nas 
omissões ao longo da vida, seja quando abdica de 
uma carreira profissional para ser mãe, quando re-
nuncia a uma vida intelectual pelo casamento, ou 
quando essas renúncias ocorrem diariamente num 
discurso interrompido, na retração em sua opinião.

As posturas sentadas das mulheres, também evidenciam: 
as mulheres se reduzem. Elas sentam com os braços co-
lados ao corpo e as pernas fechadas, os joelhos aperta-
dos, os pés para dentro ou justapostos. Esta postura ja-
mais é adotada por um homem, a não ser que pertença 
a um grupo à margem. (...) Nas crianças, antes da puber-
dade, quase não existem diferenças na postura corporal. 
Obviamente, as meninas adaptam seu comportamento 
e sua linguagem corporal as exigências do meio ambi-
ente no início de sua maturidade. Após um certo tempo 
de rebeldia, tornam-se mais boazinha, mais humildes, 
mais amedrontadas e modificam, correspondentemente, 
sua linguagem corporal. (EHRHARDT, 1994, p. 95).

 Nessa perspectiva, observamos que ao analisar 
o machismo em seus diversos aspectos como fruto de 
um comportamento construído e por vezes reforçado 
dentro dos espaços, não podemos nos limitar a com-
preendê-lo como algo posto e engessado, mas como 
processo de construção social que pode ser enfraque-
cido ou fortalecido ao longo do tempo, bem como 
possui variações de acordo com o tempo e espaço.
 As autoras propõem dentro desse universo de 
discussão, uma análise que vai levar em consideração 
uma pluralidade de comportamentos masculinos, a 
partir de uma dupla perspectiva em relação à estru-
tura social, e os principais impactos dessa na identi-
dade individual, e a diversidade cultural levando em 
consideração uma multiplicidade de símbolos, valores 
que variam de acordo com as diversas sociedades.
 Partindo desse viés de discussão, permeados (as) 
por constituições sociais enraizadas e postas ao longo 
do tempo em nossa sociedade, é que buscaremos com-
preender, como se dão essas relações nos espaços laborais 
em que temos as mulheres realizando essas atividades.

4 Relações de Trabalho: As Mulheres nos espaços laborais

 A participação das mulheres no mercado de 
trabalho cresce a cada dia, independente das situ-
ações desenhadas no modo de produção Capitalis-
ta. Fontenele (2006), abre uma discussão acerca da 
trajetória dessas mulheres nos diversos espaços das 
quais fazem parte, ressalta ainda que alguns fatores 
econômicos e sociais foram decisivos nesse processo.

 As mulheres por muito tempo estiveram em 
uma posição inferior ao homem. Fontenele (2006) pon-
tua que, desde a Grécia antiga até a colonização das 
Américas, essas foram ignoradas e invisíveis aos olhos 
da história. Assim, a participação efetiva das mulheres 
nos espaços laborais teve uma mudança significativa 
datadas das duas Guerras Mundiais7 (1914 – 1918) e 
(1939 – 1945), onde sua inserção nos diversos espaços 
estão diretamente ligadas a esses acontecimentos.

Nos anos da guerra, as mulheres executaram muitas tare-
fas que anteriormente eram consideradas de competên-
cia exclusiva dos homens. Ao retornarem da guerra, os 
homens voltaram a assumir a maioria dos empregos, mas 
o padrão preestabelecido havia sido rompido. Nos anos 
que se seguiram à Segunda Guerra Mundial (1939 – 1945), 
a divisão do trabalho entre os gêneros sofreu uma mu-
dança dramática. Se em 1945 as mulheres representavam 
apenas 29% da força de trabalho, nos anos subsequentes o 
número chegou a 45%. (GIDDENS, 2005, p.316).

 O Movimento Feminista foi de suma importân-
cia para as conquistas políticas e sociais das mulheres 
a partir de uma história de luta que se perpetua até os 
dias de hoje. Temos no início do século XX a luta das 
mulheres pelo Direito ao voto, as sufragistas, assim con-
hecidas na época, almejavam não apenas o direito ao 
voto, mas também traziam à tona questões como as pés-
simas condições de trabalho, o assédio dos patrões, os 
baixos salários e a submissão dessas aos pais, irmãos e 
maridos, iniciada na Inglaterra essa luta se alastrou por 
muitos países até a conquista ao voto ser efetivada em 
cada um desses, em períodos distintos. Esse primeiro 
processo de luta foi o estopim para os demais movimen-
tos que se seguiram.

Com as discussões trazidas pelo Movimento Fem-
inista foram desveladas as condições vivenciadas mun-
dialmente pelas mulheres, na qual trouxe à tona tudo 
os que lhes foram negadas durante séculos, sejam em 
relação aos direitos políticos, sexuais ou reprodutivos. 
Nos anos que se seguiram emergiu-se uma série de 
debates como a condição da mulher, o domínio mas-
culino, as discussões de gênero, a discussão acerca do 
significado de trabalho reprodutivo e produtivo, em um 
direcionamento enquanto a significação da vivência de 
homens e mulheres dentro da divisão do trabalho, tra-
zendo a cena pública um conjunto de fatores possibil-
itando um amplo espaço para discussão acerca dessas 
temáticas.



| 123 

A partir das discussões sobre gênero é que se têm 
uma reflexão dos papéis sociais das mulheres, na qual 
é deixado claro as desigualdades historicamente viven-
ciadas por estas, e são esses dados que possibilitou e 
possibilitam a construção de políticas públicas no in-
tento de reparar e garantir a efetivação dos Direitos das 
mulheres em todos os âmbitos de sua vida, inclusive 
nos espaços laborais.
 Nesse viés é imprescindível entender como es-
tão dispostas estas mulheres nos diversos espaços de 
trabalho das quais fazem parte. De acordo com Faria 
(2011) a década de 1990 representa um marco em se 
tratando da inserção da mulher no mercado de trabalho 
no Brasil, pois é a partir do contexto da globalização8 
que essas mulheres entraram de uma forma mais ex-
pressiva nesse mercado, devido às características tra-
zidas nas modalidades de contratação e relações tra-
balhistas preconizadas no modelo neoliberal, que pode 
ser caracterizada principalmente por “(...) deterioração 
da qualidade de emprego resultado da desregulamenta-
ção, flexibilidade e precarização (...)” (H. Hirata, 2003 
apud Faria, 2011, p. 232).

A presença das mulheres no mercado de trabalho cresceu 
permanentemente durante as últimas décadas e já é quase 
a mesma proporção em relação aos homens. Porém, essa 
inserção se dá em condições de forte desigualdade. A 
presença das mulheres está profundamente marcada pela 
divisão sexual do trabalho, e, portanto, as mulheres estão 
em postos de menor prestígio e reconhecimento social. 
(FARIA, 2011, p. 234).

Antunes (1999, p.105) destaca que mais de 40% da força 
de trabalho feminina são absolvidas pelo capital, pref-
erencialmente nas modalidades part time, precarizado 
e desregulamentado. De acordo com as estatísticas, por 
exemplo, no Reino unido, o quantitativo de mulheres 
inseridas no mercado de trabalho superou aos dos 
homens, porém quando é problematizado a questão 
salarial, temos uma crescente disparidade, que supera 
de forma inversa a questão masculina. Segundo uma 
pesquisa realizada no Reino Unido, por Anna Pollert 
publicada em 1996, no universo do trabalho as ativi-
dades tidas como trabalho intensivo, ligado diretamente 
a produção do capital e tecnologia, eram destinadas aos 
homens, já as rotinizadas as mulheres, imigrantes e ne-
gros.

A questão de gênero e classe nos remete a discutir 
acerca do acentuado nível de desigualdade e exploração 
vivenciado por essas mulheres que por ser protagonista 
dessas duas situações acaba por ser duplamente explo-

rada. Buscando da gênese desse processo, o autor abre 
um parêntese e vem destacar o processo de construção 
social sexuada entre homens e mulheres desde o âmbito 
familiar, escolar, se estendendo ao universo do trabalho. 
Dentro da realidade do grande capital essa problemáti-
ca é refletida nas diversas desigualdades produzidas, são 
elas: Salariais, direitos, cargos e nesse sentido Antunes 
(1999) chama atenção para os desdobramentos que o 
grande capital direciona a polivalência e multiatividade 
feminina na qual toma como vantajosa esses conhec-
imentos para direcionar as mulheres para atividades 
que possuem a finalidade de explorar duplamente a tra-
balhadora.
 Em sua obra “Adeus ao Trabalho” (2007), Ri-
cardo Antunes vem salientar e analisar o capitalismo 
contemporâneo e seus múltiplos processos, trazendo 
em seu bojo uma modificação da classe operária fab-
ril ligada a indústria tradicional, sendo cada vez mais 
substituída por uma classe de trabalhadores assalaria-
dos prestadores de serviços e uma singular heterogene-
ização nesse universo, estando ligada a incorporação da 
presença feminina nesses diversos espaços, bem como 
a crescente incorporação do trabalho parcial, terceiriza-
do, subcontratado, temporário.

Desse incremento da força de trabalho, um continente ex-
pressivo é composto por mulheres, o que caracteriza outro 
traço marcante das transformações em curso no interior 
da classe trabalhadora. Esta não é “exclusivamente” mas-
culina, mas convive, sim, com um enorme contingente de 
mulheres, não só nos setores como o têxtil, onde tradi-
cionalmente sempre foi expressiva a presença feminina, 
mas em novos ramos, como a indústria microeletrônica, 
sem falar do setor de serviços. Essa mudança na estrutura 
produtiva e no mercado de trabalho possibilitou também 
a incorporação e o aumento da exploração da força de 
trabalho das mulheres em ocupações de tempo parcial 
(...) (ANTUNES, p. 53, 2007).

 Faria (2011) ressalta que embora tenhamos 
uma grande proporção de mulheres ocupando postos 
de trabalho, há um direcionamento e um perfil na qual 
essas mulheres vão sendo conduzidas. Entendemos no 
discurso de Faria (2011) que a precarização acompanha 
esse avanço trazendo uma condição desafiadora para 
essas mulheres, mediante as ofertas de trabalho e as for-
mas de contratação.
 Salvo exceções, em torno das mulheres que ocu-
pam cargos de chefia, encontramos na maioria das vez-
es o predomínio de mulheres realizando trabalhos cujas
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atividades são caracterizadas como rotineiras, na qual 
é submetido a um controle na figura das supervisões 
e com baixos salários. Não podemos esquecer que 
ainda hoje em nosso país uma grande parte das mul-
heres ainda estão vinculadas a atividade com o trabalho 
doméstico, de acordo com os dados trazidos por Faria 
(2011) cerca de 17% das mulheres exercem a função de 
empregadas domésticas.
 Nogueira (2004) ressalta, em se tratando de Bra-
sil temos um efetivo aumento da participação femini-
na nos postos de trabalho principalmente a partir da 
década de 1990 como já foi dito anteriormente, as tra-
balhadoras passaram a representar 40,6% da força de 
trabalho brasileira. No entanto, esse avanço caminha in-
versamente proporcional quando é analisada a questão 
salarial e de postos de trabalho.

(...) Podemos observar que a mulher, quando comparada 
aos homens, é predominantemente nas faixas de rendi-
mentos mais baixos. (...) no ano de 1995, homens e mul-
heres, nos mesmos setores de atividades, concentram-se 
em faixas distintas de salários, apontando uma acentuada 
desigualdade (...) realizados conforme o sexo. (...) podem-
os notar que a mulher é majoritária em todos os setores de 
atividades cuja remuneração está estipulada em até dois 
salários mínimos (...) portanto, esses dados nos permitem 
concluir que se o valor pago para a força de trabalho fem-
inina é na maioria das vezes, muito menor do que o pago 
para a masculina, a precarização no mundo do trabalho 
vem atingindo muito mais a mulher trabalhadora e acen-
tua as desigualdades de gênero. (NOGUEIRA, pp. 71-73, 
grifo da autora).

 Nogueira (2004) faz uma análise na perspecti-
va dessas mulheres levando em consideração todos os 
processos de luta, bem como nos traz as principais in-
formações em relação aos postos de trabalhos ocupados 
por essas mulheres, às disparidades salariais e desigual-
dades dentro desse universo como podemos observar, 
representando um dos principais desafios enfrentados, 
pois trata-se de uma disparidade a partir das questões 
de gênero inserida nas relações de trabalho.
Em se tratando do Ensino Superior, mais uma vez se 
tem uma grande prevalência da presença feminina, ten-
do que ser destacado os principais espaços ou áreas do 
conhecimento em que essas estão ingressando. De acor-
do com os dados apresentados por Bruschini (2007) to-
mando como base o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística - IBGE, foi destacado 81% da presença fem-
inina na educação, 74% Saúde e bem-estar social, 65% 
humanidades e artes, os maiores percentuais ainda es-
tão ligando a profissões que remetem atenção, cuidado, 

proteção e ensino, o que nos faz refletir em relação à 
vinculação persistente das mulheres a essas funções.

Outras profissões que tem demonstrado o cresci-
mento da presença feminina ao longo dos anos são: 
Engenharia, Medicina, Direito, Arquitetura. Bruschi-
ni (2007) aponta alguns fatores que vem contribuindo 
para esse progresso, sobretudo após a década de 1970, 
como as transformações sociais e políticas, o que as fez 
ingressar nas universidades, tendo como norte a con-
strução de uma carreira profissional e não doméstica. 
Fato relevante também está voltado para a ampliação 
dos espaços de atuação profissional dessas mulheres, 
onde se tem buscado carreiras que até então eram em-
inentemente masculinas, como por exemplo, as engen-
harias. Em se tratando de cargos de Diretoria, por ex-
emplo, a maioria em que se tem a presença feminina 
estão voltadas para empresas de serviços de Saúde, Ed-
ucação e Cultura.
 São amplos os espaços de discussões e diversas 
às questões vinculadas às relações de trabalho no to-
cante a inserção feminina, muitos são os desafios, como 
os índices de desemprego, empregos precários, infor-
malidade, bem como o ranço machista e patriarcal tão 
presente ainda hoje em nossa sociedade, vários são os 
espaços de luta e a cada percentual positivo representa 
a busca dessas mulheres por melhores condições e pari-
dade salarial, pois é observado que essa diferença está 
em torno de 30% em linhas gerais. Nessa ótica observa-
mos que essa participação apesar de tantos progressos é 
latente uma desigualdade historicamente construída.

5 Considerações Finais

 O desenvolvimento desse estudo foi permea-
do por um resgate histórico e cultural na qual se fez 
necessário uma imersão acerca das análises sobre gêne-
ro, relações de trabalho, compreendendo a história das 
mulheres nos espaços público e privado, na qual se tem 
a gênese da constituição social entre homens e mul-
heres. Entender a significação das relações de gênero, 
à luz dos (as) autores (as) que discutem a temática foi 
imprescindível para apreendermos que estas encon-
tram-se intrinsecamente ligadas às relações sociais e de 
poder configurada na sociedade. O protagonismo do 
movimento feminista fez emergir na sociedade, princi-
palmente a partir da década de 1970, os estudos sobre 
gênero, na qual trouxe às academias uma efervescência 
que culminou em discussões 
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acerca da condição da mulher na sociedade, trazendo a 
luta pelos direitos sociais e políticos das mulheres, em 
detrimento de uma constituição histórica sobre a égide 
de uma sociedade machista e patriarcal, na qual traz à 
mulher uma condição de subordinação naturalizada, 
mediante a convenção de papéis sociais de homens e 
mulheres construídas ao longo de suas vidas e esta-
belecidas culturalmente, onde se tem uma vinculação 
da mulher ao espaço privado, ou seja, doméstico e ao 
homem o espaço público.
 A história nos mostra que apenas recente-
mente as mulheres passaram a efetivamente ocupar os 
espaços públicos, entendidos aqui como o mundo do 
trabalho. Sendo esta por muito tempo vinculada ao es-
paço privado, na função de filha, esposa e mãe. É dentro 
das relações de trabalho que a mulher aufere essa des-
vinculação, cujas raízes históricas refletem ainda hoje 
sua sujeição, não estando completamente emancipada 
da naturalização primeira construída na “auto imagem 
feminina”.
 Desse modo constata-se como ainda temos que 
avançar, no sentido de entendermos que as relações de 
desigualdades estão postas, e mesmo diante de tantas 
conquistas, ainda somos submetidas a uma segregação 
de gênero, em ocupações e espaços de trabalhos. A 
emancipação feminina, parte do princípio de que, será 
alcançada, quando também adentrarmos em profissões, 
que se distanciam de atribuições caracterizadas como 
femininas.
 Esse artigo, tendo sua limitação temporal e es-
pacial, nos leva a considerar que futuramente podemos 
fazer um levantamento e encontramos outros percen-
tuais e espaços ocupados pelas mulheres. Cabe-nos in-
dagar se a identificação e consciência da importância 
do movimento feminista poderia ser o diferencial, na 
mudança dessa realidade? A emancipação feminina es-
tará ligada a percepção da ideia de que nós mulheres, 
não estamos naturalmente vinculadas ao cuidado e sim 
culturalmente presas a essa vinculação primeira? Di-
ante desses questionamentos nos cabe indagar, estamos 
caminhando para o avanço da luta pelos direitos das 
mulheres, construídas e alicerçada por uma sociedade 
machista, ou retrocedendo nossas visões, quando, por 
exemplo, não visualizamos as desigualdades postas en-
tre homens e mulheres, principalmente nas relações de 
trabalho? A esses questionamentos somente a história 
futura nos responderá, em tempo, ainda caminhamos 
balizadas por fortes influências de um machismo segre-
gador e reinante.
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