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APRESENTAÇÃO 

Pode-se dizer que a educação é a principal fonte de riqueza do 

homem e, somente através dela, se transforma uma sociedade 

culturalmente digna e humanista. 

A Scientia Una, publicada pela FOCCA – Faculdade de Olinda 

tem buscado levar aos leitores artigos de alto nível produzidos 

cuidadosamente pelos seus professores com rigor técnico e científico.  

Mas não é somente os docentes que contribuem para a Revista. 

Os alunos também publicam seus trabalhos de conclusão de curso 

orientados pelos mestres. 

Esses artigos apresentados nesta edição são de fácil 

entendimento, escritos com clareza pelos especialistas, mestres e 

doutores. Tem conteúdo multidisciplinar com temas relacionados a 

educação, finanças, empreendedorismo, direito, políticas públicas, 

constitucionalismo e democracia. 

No campo da educação o tema aborda os resultados de 

problemas estruturais do ensino como um todo e a burocracia estrutural, 

resistência dos professores e dos alunos constituem barreiras às 

mudanças, mas é necessário quebrar paradigmas. Construir uma escola 

moderna humanista que forme o homem acumulando valores. A revista, 

também, nos trás uma contribuição na área financeira, importante este 

conhecimento, preparando os alunos para o mercado de trabalho, tão 

carente de profissionais capacitados. 

Neste amplo conjunto de temas está a riqueza da proposta 

educacional da revista, por um lado leva uma proposta humanista e por 

outro leva uma proposta estruturada para atender o mercado de trabalho. 

Esta qualidade da Scientia Una a torna fonte de consulta de 

professores e alunos da própria instituição, mas também por outros 

pesquisadores de fora. 

Como professor da FOCCA e colaborador com artigos na área 

contábil em diversas edições dessa revista, sinto-me lisonjeado em 

participar da apresentação dessa edição, por acompanhar a evolução desta 

revista, principalmente pela sua contribuição acadêmica. 
 

Prof. MSc. JOSE ARGEMIRO DA SILVA 

Professor Emérito da FOCCA – Faculdade de Olinda 
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RESUMO 

O objetivo deste artigo consiste em analisar teoricamente os 

componentes econômicos sobre projetos de coleta seletiva de 

lixo desenvolvido pelas associações de catadores de lixo e 

analisar empiricamente a implantação, execução e os resultados 

obtidos pelo projeto de coleta seletiva de lixo da Associação dos 

Catadores da Dignidade de Camaragibe – PE (CAD Recicla). 

Para o estudo de caso, foi realizado inicialmente o procedimento 

metodológico de levantamento bibliográfico e revisão dos 

estudos que trabalham com o tema. Em seguida, apresentamos 

os resultados da pesquisa de campo realizada. A partir dos dados 

obtidos, chega-se à conclusão que a associação estudada não 

conseguiu a inclusão social e econômica, de forma sustentável, 

de seus catadores associados. 

                                                 
* Doutora em Ciência Veterinária pela Universidade Federal Rural de Pernambuco 

(UFRPE). Professora UFRPE. 

** Mestre em Administração em Desenvolvimento Rural – UFRPE. 

*** Doutora em Desenvolvimento Urbano pela Universidade Federal de Pernambuco 

(UFPE). UFRPE 
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PALAVRAS-CHAVE 

Economia Solidária. Inclusão Social. Sustentabilidade. 

ABSTRACT   

The aim of this paper is to analyze theoretically the economic 

components of projects selective waste collection developed by 

the associations of waste workers and empirically analyze the 

deployment, implementation and results achieved by the project 

of garbage collection of the Association of Workers of Dignity 

Camaragibe - PE (CAD Recicla). For the case study, were 

originally performed the procedure methodological literature 

review of studies and working as the theme. Next, we present 

the results of field research. From the data obtained, one comes 

to the conclusion that the association failed the social inclusion 

and economic, sustainable way, their associated workers. 

KEYWORDS 

Social Economics. Social Inclusion. Sustainability. 

1. INTRODUÇÃO 

 Os projetos de associações de catadores voltados para 

coleta seletiva de lixo têm sido alvo de estudo na área social e 

econômica. Neste sentido, foi selecionado o projeto de coleta 

seletiva de lixo desenvolvida pela Associação dos Catadores da 

Dignidade de Camaragibe /PE – CAD Recicla. 
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A coleta seletiva de lixo pode ser utilizada na geração de 

postos de trabalho, absorvendo os “catadores de lixões a céu 

aberto” dentro de uma atividade com melhores condições de 

salubridade controlada, já que procura utilizar equipamentos 

adequados no manuseio do material recolhido. 

 O município de Camaragibe – PE onde a Associação 

dos Catadores da Dignidade (CAD Recicla) atua está localizado 

acerca de 10 km do município do Recife e integra-se aos outros 

municípios através dos seus principais eixos viários: a PE-05 

(Avenida Belmiro Correia) e a PE 27 (Estrada de Aldeia), como 

também pelo sistema de metrô. A sua área atual é de 55 km2, 

representando aproximadamente 2% do território metropolitano. 

Tem como limite ao norte os municípios de Recife, Paudalho e 

Paulista; ao sul os municípios de Recife e São Lourenço da 

Mata; ao leste o município de Recife e a oeste São Lourenço da 

Mata. Pertence a Mesorregião Metropolitana do Recife, Estado 

de Pernambuco.  De acordo com o censo demográfico do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2000), a 

população do município é de 128.702 habitantes, estando 100% 

na zona urbana.  

A importância na realização de estudos que procuram 

entender as perspectivas e fatores da coleta seletiva de lixo 

organizada é crescente. É de destacar que no ano de 1998, 19 
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instituições, com o incentivo do UNICEF, formaram em 

Brasília, o Fórum Nacional Lixo e Cidadania, construído como 

um espaço de articulação para planejamento e implementação de 

ações de combate à erradicação do trabalho infantil, apoio e 

fortalecimento ao trabalho dos catadores de materiais recicláveis 

e às erradicações dos lixões em nosso país. 

Percebendo que a complexidade do problema, o Fórum 

Nacional Lixo e Cidadania propôs instrumentos e mecanismos 

para sustentabilidade dos catadores de materiais recicláveis, 

sendo eles: universalização da coleta; treinamento de pessoal; 

programas de educação e mobilização social; cobrança pelos 

serviços prestados e legislação específica.  

Até o ano de 2004, com o apoio das entidades integrantes 

do Fórum Nacional Lixo e Cidadania, foram instalados 23 

Fóruns Estaduais, sendo eles: Alagoas, Bahia, Ceará, Distrito 

Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato 

Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Rio 

Grande do Norte, Roraima, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Rio 

Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins. 

Seguindo uma tendência nacional, no ano de 2005, a 

ONG denominada CEDECOM (Centro de Estudos e Apoio ao 

Desenvolvimento de Comunidades) firmou Convênio com o 

Ministério do Meio Ambiente, tendo recebido a importância de 
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R$ 134.142,00 para desenvolver a capacidade gerencial e 

organização dos catadores de materiais recicláveis dos 

municípios de Camaragibe e São Lourenço da Mata em PE, 

através de cursos de capacitação, visando contribuir para a sua 

inclusão social e econômica de forma a integrá-los em 

programas de coleta seletiva, triagem, beneficiamento e 

comercialização dos materiais recicláveis dos municípios em 

referência. 

Assim, dando continuidade ao processo de implantação 

do projeto de coleta seletiva de lixo, no ano de 2006, o 

CEDECOM (Centro de Estudos e Apoio ao Desenvolvimento de 

Comunidades) desenvolveu a capacitação gerencial e 

organizacional dos catadores de materiais recicláveis do 

município de Camaragibe, oriundos do Lixão “Céu Azul”. Na 

mesma época foi criada a Associação dos Catadores da 

Dignidade de Camaragibe – PE, denominada CAD Recicla - 

Camaragibe, proveniente do projeto Catadores da Dignidade, 

que busca principalmente a construção da cidadania sob as 

diretrizes da economia solidária. 

Inserido neste contexto, surgiu o seguinte problema de 

pesquisa: O projeto de coleta seletiva de lixo, no qual a 

Associação dos Catadores da Dignidade de Camaragibe- PE está 
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inserida, conseguiu a inclusão social e econômica, de forma 

sustentável, dos catadores associados? 

O objetivo deste estudo é analisar teoricamente os 

componentes econômicos que integram a atividade estudada e 

analisar empiricamente a implantação, execução e os resultados 

obtidos do projeto de coleta seletiva de lixo desenvolvida pela 

Associação dos Catadores da Dignidade de Camaragibe (CAD 

Recicla). 

Para atingir o objetivo deste artigo adotamos o 

procedimento metodológico de pesquisa científica dividido em 

duas partes: Na primeira, de contexto teórico, foi utilizado o 

método da pesquisa bibliográfica e revisão dos estudos que 

trabalham com o tema. Na segunda, de contexto prático, foi 

realizado um estudo de caso, que consistiu em pesquisa 

qualitativa e quantitativa junto aos catadores associados, 

dirigentes da associação e demais autores envolvidos no projeto 

da coleta seletiva de lixo, no período de 06 de outubro a 17 de 

outubro de 2008. 

A importância do estudo de caso deve-se à possibilidade 

que o mesmo tem de analisar as adequações necessárias à 

implantação do referido projeto social que envolvem múltiplos 

atores, a partir de conceito, abordagem e metodologia 

consolidada, do projeto de coleta seletiva de lixo. Além de poder 
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avaliar de forma mais sistêmica e científica a ação da instituição 

que utiliza recursos públicos, verificando até que ponto o projeto 

voltado para a capacitação de catadores de lixo e implantação da 

associação voltada para coleta seletiva de lixo contribuiu para 

melhoria da qualidade de vida dos catadores associados.  

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 CAPITALISMO E A EXCLUSÃO SOCIAL 

O capitalismo como modelo econômico dominante faz 

presente em tudo o que fazemos e no modo em que vivemos. 

Segundo Mazzei (2006) apud Singer (2002), o capitalismo se 

tornou dominante há tanto tempo que tendemos a tomá-lo como 

normal ou natural.  

Assim, percebemos que neste modelo econômico tudo é 

medido pela competição e pela busca da eficiência e baixo 

custo, deixando um grande rastro de exclusão, tendo em vista 

que os que não se encaixam neste modelo ficam inseridos num 

mercado precário e informal, excluídos socialmente, sem a 

menor condição de uma subsistência digna. 

O conceito de exclusão social tem vários significados 

que podemos atribuir. De acordo com Dupas (1998), na Europa, 

a discussão sobre a exclusão social apareceu referindo-se ao 
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crescimento dos sem-teto e da pobreza humana, da falta de 

perspectivas decorrentes do desemprego, da falta de acesso a 

empregos, principalmente para as minorias, e da dificuldade que 

os jovens passaram a ter para ingressar no mercado de trabalho. 

Vale destacar que tempos atrás a preocupação estava inserida 

nas condições de exploração do trabalho, já hoje se caracteriza 

pela grande dificuldade de inserção social. A idéia de exclusão 

social possui uma essência multidimensional, incluindo da falta 

de acesso a bens e serviços, à segurança, à justiça, e 

principalmente, a cidadania. 

Dupas (2000) diz que a exclusão social é caracterizada 

pela situação daqueles que se encontram abaixo da linha da 

pobreza, e define a pobreza com a dificuldade de acesso real aos 

bens e serviços mínimos adequados a uma sobrevivência digna.  

Afirma, ainda, que na sociedade contemporânea é avaliado 

através de duas vertentes principais: a renda disponível, 

normalmente fruto do trabalho, e as oportunidades abertas pela 

amplitude dos programas públicos de bem-estar social, 

evidenciada por aqueles que se encontram fora do mercado 

formal de trabalho, e desassistidos suficientemente pelos 

programas sociais do governo e, por isso, não possuem 

condições sociais básicas, como acesso a documentação básica, 

a educação, a renda mínima e ao crédito. 
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2.2 ECONOMIA SOLIDÁRIA E AUTOGESTÃO 

A economia solidária tem raízes desde a Idade Média, 

com guildas e confrarias, que se constituíam em associações de 

solidariedade entre trabalhadores, no século XIII. Porém, os 

movimentos cooperativos passaram a ser mais difundidos após a 

Revolução Francesa, que se encerrou em 1815. A princípio 

surgiu como alternativa aos maus tratos e exploração dos 

trabalhadores e como forma de aumento da produtividade, 

depois se transformou em movimentos de luta da classe 

trabalhadora em busca de diretos.  

Conforme Singer (2002), por volta de 1985, com a crise 

dos estados socialistas e o semifracasso dos governos e partidos 

sociais democratas, em sintonia com outras transformações 

contextuais, é que o capitalismo ganhou sua força e com ele as 

diferenças e competições próprias ao sistema, dando nova força 

à economia solidária como alternativa ao desequilíbrio da 

competição. 

No Brasil, a economia solidária começou a ressurgir na 

década de 1980, mas somente na segunda metade dos anos 90 é 

que passou a ter um impulso crescente, através de movimentos 

sociais que reagem à crise do desemprego em massa, que tem 
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seu início em 1981, e se agrava com a abertura do mercado 

interno às importações, a partir de 1990.   

 A partir de 1992, o movimento da Ação da Cidadania 

contra a fome, a miséria e pela vida mobilizou milhões de 

pessoas, e nos anos seguintes favoreceu o surgimento das 

incubadoras Tecnológicas de Cooperativas Populares (ITCPs), 

que pertencem às universidades e se dedicam à organização da 

população mais pobre em cooperativas de produção ou de 

trabalho e oferecem apoio em importantes questões como 

administrativas, jurídico-legal, ideológico e político.  

Um grande problema que enfrentamos no Brasil é a falta 

de dados sobre o desenvolvimento da economia solidária. 

Porém, o Ministério do Trabalho e Emprego (2009) diz que o 

Sistema Nacional de Informações em Economia Solidária 

(SIES) mapeou, em conjunto com o Fórum Brasileiro de 

Economia Solidária (FBES), entre 2005 e 2007, cerca de 22.000 

empreendimentos Econômico Solidários (EES) em 2.934 

municípios brasileiros. Sobre o segmento dos Catadores de 

Materiais Recicláveis, o SIES registra em sua base de dados a 

existência de 386 empreendimentos econômicos solidários que 

atuam no setor de serviços de coleta e reciclagem de materiais 

(1,7%). 
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A partir dos dados do SIES, contidos no Termo de 

Referência do Ministério do Trabalho e Emprego (2009), faz a 

distribuição espacial dos empreendimentos econômicos dos 

catadores no Brasil, conforme tabela abaixo mencionada. 

 

Tabela 01 

___________________________________________________ 

Região    Nº DE EES   % 

___________________________________________________º 

de EES % 
SUL      95    24,61 

SUDESTE     136    35,23 

NORDESTE     92    23,83 

CENTRO-OESTE    39    10,10 

NORTE     24    6,22 

TOTAL     386    100 

___________________________________________________ 
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego (2009) com dados da  

pesquisa desenvolvida por  SCHIOCHET, V. & BRANDES, M., no ano de 

2007. (Tabela elaborada pelo autor) 

 

A configuração da organização social e produtiva dos 

catadores, dos 386 empreendimentos constantes da base do 

SIES, está descrita na tabela abaixo mencionada. 
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Tabela 02 

___________________________________________________ 

EMPREENDIMENTOS   % 

___________________________________________________ 

Grupos informais    52 

Associações     28,4 

Cooperativas     16,8 

Outras formas de organizações               2,8 

___________________________________________________ 
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego (2009) com dados da  

base do SIES. (Tabela elaborada pelo autor). 

 

O trabalho desenvolvido pelo SIES observou-se que 

além da persistência da organização informal dos catadores, a 

precariedade da atividade revela-se igualmente no critério 

remuneração, uma vez que, em 85% dos empreendimentos, o 

valor médio da remuneração não alcança um salário mínimo. 

Por fim, importa registrar para essa configuração muito geral 

que a categoria dos catadores é predominantemente feminina, 

sendo 59% as trabalhadoras associadas ou cooperativadas neste 

campo de práticas econômicas, sociais, políticas e ambientais. 

O intenso crescimento dos empreendimentos econômicos 

solidários no Brasil e, em particular, do segmento organizado 

dos catadores de materiais recicláveis (77,4% dos 

empreendimentos mapeados foram criados entre 2000 e 2007) 

exige respostas adequadas e permanentes às suas necessidades 

de formação e assistência técnica, acesso a crédito, capital, 
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instrumentos de comercialização para os produtos, arquitetura 

institucional adequada etc. 

Por intermédio do processo de mapeamento da economia 

solidária, pode-se perceber que os trabalhadores da economia 

solidária se deparam no cotidiano com exigências cada vez mais 

complexas relativas aos processos de autogestão das suas 

iniciativas coletivas, desde a necessária busca da 

sustentabilidade e viabilidade das atividades econômicas que 

realizam.  

 Neste sentido, as ações de formação e assistência técnica 

para o segmento dos catadores de materiais recicláveis, dado o 

processo de precarização que atravessa a história de vida e de 

trabalho dos seus participantes, devem fortalecer o potencial de 

inclusão social e de sustentabilidade das suas organizações 

produtivas, bem como a dimensão autonomizadora e 

emancipatória para os trabalhadores. 

Segundo Mazzei (2006) apud Singer (2003), a maioria 

das pessoas que não consegue colocação no mercado formal de 

trabalho procura ganhar a vida vendendo coisas ou serviços 

produzidos por eles mesmos ou pela família, mas a ideia de se 

juntar coletivamente para organizar uma atividade econômica, 

com base igualitária nas decisões e no capital, normalmente não 

é conhecida nem usual à maioria dessa população excluída da 
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formalidade. Por isso, destaca-se a importância de organizações 

e entidades de apoio à economia solidária, uma vez que traz 

resultados sociais melhores do que a informalidade individual, 

podendo também colaborar para o desenvolvimento local e até 

regional. 

 As organizações que surgem no contexto de economia 

solidária são denominadas de Empreendimentos Econômicos 

Solidários (EES) e são descritas por Gaiger (2003) apud Mazzei 

(2009) como empreendimentos que compreendem as diversas 

modalidades de organização econômica, originadas da livre 

associação dos trabalhadores, com base em princípios de 

autogestão, cooperação, eficiência e viabilidade. Aglutinando 

indivíduos excluídos do mercado de trabalho, ou movidos pela 

força de suas convicções, a procura de alternativas coletivas de 

sobrevivência, os empreendimentos econômicos solidários 

desenvolvem atividades nos setores da produção ou da prestação 

de serviços, da comercialização e do crédito. Apresentam-se sob 

a forma de associações, cooperativas e empresas de autogestão e 

combinam suas atividades econômicas com ações de cunho 

educativo e cultural, valorizando o sentido da comunidade de 

trabalho e o compromisso com a coletividade social em que se 

inserem. 
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Segundo ANTEAG (2005), esses empreendimentos 

possuem duas dimensões: a econômica e a social. Econômica no 

sentido de que seu principal objetivo é prover economicamente 

seus sócios, gerando trabalho e renda, mas não a maximização 

do lucro, ou seja, nesse caso, o capital aparece em função do 

trabalho e não o trabalho em função do capital, como em 

organizações capitalistas convencionais. E social no sentido de 

que as preocupações desses empreendimentos vão além do seu 

ambiente de trabalho, buscando a melhoria da qualidade de vida 

de seus associados através da educação, saúde e inserção social, 

uma vez que ser pessoa é mais do que ser econômico: é 

participar de uma sociedade e contribuir com ela, destacando, 

assim, o valor da solidariedade. 

Segundo Melchor (1998), associação “é a reunião ou o 

agrupamento de pessoas para a realização e consecução de 

objetivos comuns ideais sem a finalidade lucrativa”. A 

associação é dotada de personalidade jurídica e tem como 

características a reunião de diversas pessoas para obtenção de 

um fim ideal, a ausência de finalidade lucrativa e o 

reconhecimento de sua personalidade por parte da autoridade 

competente. 

Uma forte característica dos empreendimentos de 

economia solidária é a prática da autogestão, que é entendida 
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como um conjunto de práticas sociais que se caracteriza pela 

natureza democrática de tomadas de decisões, que propicia a 

autonomia de um coletivo. Esse modelo de gestão tem por 

finalidade proporcionar uma alternativa à organização social e 

econômica tradicional, no sentido de conseguir uma melhoria de 

vida de seus sócios. 

 

3. CONTEXTO EMPÍRICO -  DADOS, 

CARACTERÍSTICAS E RESULTADOS DA PESQUISA. 

Para a coleta de dados foram utilizadas as técnicas de 

observação direta, questionário e entrevista de história oral, 

realizadas com os catadores sócios, os dirigentes e demais 

autores que participam ou contribuíram na constituição da 

associação. 

 É de destacar que o lixo é um desafio da maioria das 

cidades, visto que os impactos sócio-ambientais são cada vez 

mais preocupantes, já que provoca a contaminação das fontes de 

água usada para o abastecimento público e a degradação da 

paisagem e de seus predicados naturais. A questão do lixo é 

decisiva para a manutenção da qualidade de vida de todos nós, 

do planeta e, em particular, dos catadores de lixo. 

Assim sendo, a pesquisa constatou que no ano de 2006, o 

CEDECOM (Centro de Estudos de Apoio ao Desenvolvimento 



_______________________________________ 
Scientia Una Olinda Nº13 P. 11-39 Maio 2013 

27 

de Comunidades) como membro da Secretaria Executiva do 

Fórum Lixo & Cidadania de Pernambuco (FLIC-PE) executou o 

projeto de capacitação gerencial e organizacional dos catadores 

de materiais recicláveis do município de Camaragibe – PE, 

dando início à criação da Associação dos Catadores da 

Dignidade de Camaragibe – CAD Recicla.  Participaram desta 

capacitação 29 catadores de lixo, oriundos do Lixão, visando 

contribuir principalmente para sua inclusão social e econômica 

de forma a integrá-los no projeto de coleta seletiva de lixo. 

A Associação dos Catadores da Dignidade de 

Camaragibe - CAD Recicla é o único grupo organizado em 

coleta seletiva de lixo, no município de Camargibe, com 

integrantes provenientes do lixão “Céu Azul”, e é caracterizado 

como um empreendimento de economia solidária e de 

autogestão, tendo em vista que a arrecadação é partilhada entre 

os sócios e a administração e a tomada de decisão é da 

competência dos próprios catadores sócios, através de diretoria 

eleita anualmente, composta unicamente por catadores sócios.   

A criação da Associação teve o objetivo principal de 

prover economicamente seus sócios, através da geração do 

trabalho e renda, porém não busca a maximização do lucro, 

como em organizações capitalistas convencionais. O 

empreendimento da associação vai além do ambiente do 
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trabalho, já que tem como objetivo a melhora da qualidade de 

vida de seus associados através da educação, saúde e inclusão 

social. A proposta é estruturar um modelo que integre os 

catadores como profissionais do sistema de gestão de resíduos e 

não apenas na perspectiva de um mero projeto social. 

A pesquisa constatou que a Prefeitura de Camaragibe – 

PE tem dado apoio à iniciativa da Coleta Seletiva de Lixo 

realizada pela CAD Recicla de Camaragibe, através do 

pagamento do aluguel, água e luz da sede da associação, além da 

cessão do uso de um caminhão. Constatou-se também que outras 

entidades têm dado apoio como a CEMPRE (Compromisso 

Empresarial para Reciclagem) que doou uma prensa para 

materiais recicláveis. 

Aos catadores associados é garantido além dos cursos de 

capacitação técnica e gerencial, o fornecimento de equipamentos 

de proteção individual, tais como bota e luva.  

A coleta seletiva de lixo feita pelo CAD Recicla – 

Camaragibe é realizada por circuitos percorridos por um 

caminhão, no sistema porta a porta, que coleta nas terças-feiras e 

quintas-feiras os materiais previamente separados pelos 

Condomínios e Granjas da Região de Aldeia. Nas segundas-

feiras, quartas-feiras, sextas-feiras e sábados, o centro da cidade 
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e os demais bairros são atendidos através de carroças de 

propriedade da associação.  

A jornada de trabalho é extensa, pois os catadores 

trabalham na coleta seletiva de lixo das 6:30 às 16:00 horas, de 

segunda-feira a sábado. Além de revezarem um dia sim ou não 

no horário das 16:00 às 19:00 horas na triagem do material 

recolhido na sede da associação, isto de segunda a sábado.  

Após a coleta diária, o material é encaminhado para sede 

da associação para triagem onde os catadores separam e 

enfardam os materiais (plásticos/papel-papelão/vidros/metais) 

para a comercialização direta com atravessadores e a fábrica 

FRON-PET. O material coletado pela associação é em torno de 

02 (duas) toneladas/mês, o que representa muito pouco para o 

porte do município estudado.  

Cada catador associado apura mensalmente, com a 

atividade exercida, a importância de no mínimo R$ 160,00 

(cento e sessenta reais) e no máximo R$ 190,00 (cento e noventa 

reais), dependendo da quantidade de dias trabalhados.  

Constatou-se que o baixo rendimento é o principal 

problema enfrentado pela associação e pelos associados, sendo 

inclusive a principal razão para a desistência dos catadores 

continuarem associados. Com o passar do tempo, muitos dos 

catadores deixaram a CAD Recicla de Camaragibe para 
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ingressarem em emprego (p. ex.: gari da prefeitura) ou 

retornaram ao lixão, razão pela qual, quando da realização da 

pesquisa, foi constatado que a referida associação só possuía 13 

catadores associados. 

Verifica-se que, economicamente, os catadores 

associados, mesmo com ajuda do Ministério do Meio Ambiente, 

CEDECOM, da Prefeitura de Camaragibe, da CEMPRE 

(Compromisso Empresarial para Reciclagem), estão abaixo da 

linha de pobreza definida por instituições econômicas.  

Segundo o IETS – Instituto de Estudos do Trabalho e 

Sociedade (2007), para medir o número de pobres, aplica duas 

linhas. Na linha mais alta, é considerado pobre aquele que ganha 

até R$ 167,00. O instituto mede também a indigência. O 

miserável é aquele que tem renda per capita de R$ 83,00. Já no 

nível da linha de pobreza mundial, o PNUD – Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento considera pobre quem 

ganha até US$ 1 por dia. 

Souza (2007), no seu livro denominado 

Desenvolvimento Econômico, fala a distinção entre população 

pobre e população miserável. São consideradas pobres aquelas 

famílias que possuem renda familiar apenas para atender às 

necessidades básicas (alimentação, moradia, vestuário, 

educação, transporte, saúde e lazer); enquanto as famílias que 
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pertencem à população miserável ou indigente são aquelas cuja 

renda familiar cobre apenas a alimentação. No Brasil, tem sido 

utilizada a renda familiar de um salário mínimo para definir a 

linha da pobreza e o valor de uma cesta básica, inferior ao 

salário mínimo, para demarcar a linha da miséria. É de destacar 

que quando da realização da pesquisa de campo o salário 

mínimo era de R$ 415,00. 

A seguir passaremos a mencionar outros dados e tabelas 

vinculadas à pesquisa de campo.  

 

Tabela 03 

_________________________________________________ 

Renda por catador associado   Valor mensal (R$)

  

___________________________________________________ 

Mínima      160,00 

Máxima                  190,00 

___________________________________________________ 
Fonte: Pesquisa de campo (Tabela elaborada pelo autor). 
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Tabela 04 

Desistência e Permanência dos Catadores do CAD Recicla 

Camaragibe – PE, no período de 2006 a 2008. 

___________________________________________________ 

Catadores      % 

___________________________________________________ 

Desistência do CAD RECICLA   55% 

Permanência no CAD RECICLA   45% 

___________________________________________________ 
Fonte: Pesquisa de campo (Tabela elaborada pelo autor). 

 

Constatou-se que o baixo rendimento e a falta de 

perspectivas são as principais causas da desistência de 

continuarem associados. 

 

Tabela 05 

Sexo dos Catadores do CAD Recicla Camaragibe – PE. 

___________________________________________________ 

Sexo dos catadores     % 

___________________________________________________ 

Homem      54% 

Mulher       46% 

___________________________________________________ 
Fonte: Pesquisa de Campo (Tabela elaborada pelo autor). 

 

 

Observa-se que por uma pequena diferença existem mais 

homens sócios do que mulheres, ao contrário da pesquisa 

nacional da SIES que diz que 59% da categoria dos catadores 

são mulheres, porém a pesquisa verificou que a liderança da 
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associação é feminina, já que por duas vezes os associados 

elegeram uma mulher para ser presidente. 

 

Tabela 06 

Grau de Escolaridade dos Catadores CAD Recicla 

Camaragibe – PE. 

___________________________________________________ 

Escolaridade       % 

___________________________________________________ 

Analfabetos       20% 

1ª a 4ª Série do Fundamental     30% 

5ª a 6ª Série do Fundamental     0% 

7ª a 8ª Série do Fundamental     10% 

2º Grau incompleto      20% 

2º Grau completo      20% 

___________________________________________________ 
Fonte: Pesquisa de Campo (Tabela elaborada pelo autor). 

 

Constatou-se que cerca de 80% dos catadores são 

alfabetizados. E que 50% cursaram pelo menos a 7ª série do 

fundamental, ou seja, o nível de escolaridade para a atividade 

desenvolvida é considerado como bom. 
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Tabela 07 

Faixa Etária dos Catadores da CAD Recicla Camaragibe – 

PE. 

___________________________________________________ 

Faixa etária dos Catadores    % 

___________________________________________________ 

11 a 18 anos      0% 

19 a 30       43% 

31 a 40       29% 

41 a 50       14% 

51 a 60       14% 

61 a 70       0% 

Acima de 71 anos     0% 

___________________________________________________ 
Fonte: Pesquisa de Campo (Tabela elaborada pelo autor). 

 

Observa-se que 43% dos catadores estão na faixa de 19 a 

30 anos e 29% estão na faixa de 31 a 40 anos. 

 

Tabela 08 

Condomínios em Aldeia-Camaragibe atendidos pelos 

Catadores CAD Recicla.  

___________________________________________________ 

Condomínios      % 

___________________________________________________ 

Atendidos      59% 

Não atendidos      41% 

___________________________________________________ 
Fonte: Pesquisa de Campo (Tabela elaborada pelo autor). 

 

De acordo com Nogueira Andrade (2006), Aldeia possui 

22 Condomínios residenciais.  O CAD Recicla atende 13 
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Condomínios residenciais. Assim, mais da metade dos 

Condomínios são atendidos.  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste trabalho, observa-se que o catador de lixo de um 

modo geral seja associado ou por conta própria, compreende 

uma categoria resultante da luta diária pela sobrevivência, e sua 

permanência em tal estado é em razão da situação social e 

econômica onde os mesmos estão inseridos.  

Analisando os dados obtidos pelo SIES, em nível 

nacional, e pela pesquisa de campo realizada, em nível local, 

observa-se que além da persistência da organização informal dos 

catadores, a precariedade da atividade das associações revela-se 

igualmente no critério remuneração, uma vez que o valor médio 

de remuneração dos catadores associados não alcança ao menos 

um salário mínimo.  

A partir dos resultados obtidos com a realização da 

pesquisa, constatamos que os problemas são estruturais de uma 

sociedade economicamente capitalista, e que para haver melhora 

social e econômica, de todo sistema, e mais especificamente do 

projeto de coleta seletiva de lixo “Catadores da Dignidade”, tem 

que existir o aprimoramento da própria associação, do poder 
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público, ONG e de tantos entes vinculados direta e 

indiretamente à referida atividade. 

Por fim, conclui-se que apesar de algumas conquistas do 

projeto “Catadores da Dignidade de Camaragibe – CAD 

Recicla”, com a retirada de alguns catadores de lixo do “lixão” e 

a valorização da conscientização ambiental, observa-se que o 

projeto não tem conseguido atingir o objetivo principal de 

inclusão social e econômica, de forma sustentável, dos seus 

catadores associados.  
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Este trabalho objetivou identificar as razões alegadas pelos 
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Microempreendedor Individual (MEI). E para consecução deste 

objetivo foi realizado um estudo exploratório, no qual, a coleta 

de dados foi realizada no mês de abril de 2012, em alguns 

mercados públicos da cidade do Recife e da cidade de Abreu e 

Lima, por discentes do 7º e 8º períodos do curso de Ciências 

Contábeis da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), por 

meio da aplicação de questionários aos trabalhadores destes 

mercados, no qual foram obtidos 113 respondentes. Os dados 

coletados via questionário foram analisados e, posteriormente 

tabulados em Excel para organização dos dados obtidos a fim de 

possibilitar a obtenção dos resultados da pesquisa. E diante os 

dados coletados. Foi identificado que a maioria dos 

trabalhadores da amostra de estudo atua no setor de comércio e 

já tinha algum conhecimento sobre o MEI. Averiguou-se 

também que uma percentagem expressiva já trabalha nos 

Mercados Públicos legalmente, e que, daqueles que são 

informais, a maioria tem interesse em se tornar um 

Microempreendedor. Os trabalhadores que preferem permanecer 

ilegais alegaram motivos variados. Os fatores que mais se 

destacaram foram a falta de informação, a alegação de já 

possuírem renda provenientes de aposentaria do INSS, idade 

avançada, considerarem o processo de formalização burocrático 

e falta de interesse no programa MEI. 

 

PALAVRAS-CHAVE 

 

Informais. MEI. Microempreendedor Individual. 

 

ABSTRACT 

 

This study aimed to identify the reasons alleged by the informal 

workers who do not want to become a Microempreendedor 

Individual (MEI). And to achieve this goal was accomplished an 

exploratory study, in which data collection was conducted in 
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April 2012, some public markets in the city of Recife and the 

city of Abreu e Lima, for students of 7th and 8th periods of 

Accounting Course at the Federal University of Pernambuco 

(UFPE), through the application of questionnaires to employees 

of these markets, in which 113 respondents were obtained. The 

data collected via questionnaire and were subsequently analyzed 

and tabulated in Excel to organize the data obtained to enable 

the obtaining of the search results. And on the collected data. It 

was identified that the majority of workers in the study sample 

operates in the sector of trade and had some knowledge of the 

MEI. And It was found also that a significant proportion already 

working legally in Public Markets, and that those who are 

informal, most are interested in becoming a 

Microempreendedor. Workers who prefer to remain illegal 

claimed various reasons. The factors that stood out were the lack 

of information, the claim already have retirement income from 

the INSS, advanced age, consider the formalization process 

bureaucratic and lack of interest in the program MEI. 

KEYWORDS 

Unformal. Individual Microenterpreneur. MEI. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

As expressões “trabalho formal” e “trabalho informal” 

derivam de ordem jurídica, e sugiram na linguagem popular 

brasileira em meados do século XX, com a implantação do 

Cooperativismo e das Leis do Trabalho na época do governo de 

Getúlio Dornelles Vargas. Ser “informal” ou ter um subemprego 
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caracteriza desde o princípio da história do país aquelas pessoas 

que não alcançaram sucesso no trabalho formal, deixando-os, 

muitas vezes, à margem da sociedade. 

E diante as problemáticas existentes no país, muitas 

pessoas de forma casual, por desejo próprio ou por necessidade 

acabam entrando na economia informal, que conforme Filártiga 

(2007, p.128) “A ideia de economia informal está geralmente 

associada a baixa produtividade, ilegalidade, evasão de 

impostos, corrupção e, sobretudo a um contingente de 

indivíduos excluídos dos sistemas de proteção social.” 

No entanto, atualmente, o país, através de políticas 

públicas e incentivos busca, diminuir esta economia informal. 

Entretanto é importante ressaltar que, no país, os informais 

representam uma parcela importante da economia. Leopoldo 

(2010) relata que os trabalhadores informais representam 18% 

(dezoito por cento) do faturamento bruto do país, o que totaliza 

578,4 bilhões de reais por ano, valor no qual, corresponde ao 

produto interno bruto (PIB) da Argentina. 

Então, no intuito da redução da enorme informalidade e, 

com isso, melhorar o ambiente de negócios em nosso país, 

surgiu em 2004 a ideia de criar a figura do Microempreendedor 

Individual – MEI, através da Associação Comercial de São 

Paulo (ACSP), a qual levou ao então presidente da República 
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Luiz Inácio Lula da Silva, a ideia da criação do Empreendedor 

Urbano Pessoa Física, que beneficiaria os trabalhadores 

informais.  Diante do envio da proposta ao Congresso Nacional, 

onde já estava tramitando o projeto da Lei Geral das Micro e 

Pequenas Empresas nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, 

incluiu-se através do art. 68 o conceito de Empresário 

Individual.  

Porém, somente através da publicação da Lei 

Complementar – LC nº. 128, de 19 de dezembro de 2008, 

instituiu-se e regulamentou-se definitivamente a figura do 

Microempreendedor Individual no Brasil, tendo como principal 

objetivo a inclusão social, proporcionando ao empresário o 

reconhecimento de sua cidadania e dando-lhe cobertura 

previdenciária. 

Com o intuito de atrair mais pessoas para o programa, o 

MEI conta com vários benefícios e facilidades. O empreendedor 

que se cadastra conta com a cobertura previdenciária para ele e 

sua família, tendo direito à aposentadoria por idade, especial e 

por invalidez, além de pensão por morte, auxílios doença, 

reclusão e acidente e salário-maternidade para as mulheres. 

Adquire-se também o direito de contratar funcionários, o que dá 

a possibilidade de crescimento e expansão ao negócio. O 

empreendedor está isento de taxas para registro da empresa, 
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sendo o cadastro efetuado gratuitamente pela internet, podendo 

ser feito pelo empresário, por qualquer escritório contábil 

optante pelo Simples Nacional ou pelo SEBRAE de seu Estado.  

Quando formalizado, o MEI ganhará a possibilidade de 

obter créditos junto aos Bancos, principalmente Bancos 

Públicos, como Banco do Brasil, Caixa Econômica 

Federal e Banco do Nordeste, pois estes dispõem de linhas de 

financiamento com redução de tarifas e taxas de juros 

adequadas.  

Neste sentido em agosto de 2011, o governo federal 

lançou um novo programa de microcrédito do Governo Federal, 

intitulado de Crescer, no qual, foram disponibilizados R$ 3 

bilhões, e o governo espera beneficiar com este dinheiro 3,4 

milhões de clientes até 2013.  

A figura do crédito para o microempreendedor é muito 

importante, a exemplo Fontes e Pero (2009) constataram em seu 

estudo que os microempreendedores, que possuem crédito, têm 

uma renda cerca de 20% mais elevada do que aqueles que não 

possuem crédito. Assim, pode-se deduzir, através do estudo 

realizado pelos autores, que o acesso ao crédito é um benefício 

que auxilia no crescimento e continuidade dos 

microempreendedores. 

http://www.bb.com.br/
http://www.cef.gov.br/
http://www.cef.gov.br/
http://www.banconordeste.gov.br/crediamigo
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Além disso, os microempreendedores podem se unir para 

fazer compras em conjunto, através da formação de consórcios 

de fins específicos, sendo um ponto importante, visto que assim 

podem comprar produtos em maior volume, o que, muitas vezes, 

reduz o custo e aumenta a margem de lucro.  

Ferrarini e Veronese (2010) relatam que este movimento 

de associativismo e o cooperativismo entre os micros e 

pequenos empreendedores são movimentos que merecem a 

atenção, pois se apresentam como uma das formas mais 

apropriadas e muitas vezes a única viável para a expansão de 

liberdades individuais e coletivas dos empreendedores do setor 

formal e informal. 

Mas dentre os benefícios concedidos pode-se ressaltar a 

importância da redução da carga tributária que é um dos pontos 

mais forte do programa, pois o empreendedor está isento dos 

tributos federais como Imposto de Renda, PIS/PASEP, 

COFINS, IPI e CSLL. Além disso, o valor a ser pago por mês é 

fixo, o que evita surpresas, podendo o empreendedor se 

organizar facilmente para pagar.  

O MEI não necessita de contabilidade formal, tendo 

apenas que fazer uma única declaração por ano sobre o seu 

faturamento, que deve ser controlado mês a mês para ao final do 

ano estar devidamente organizado. Além de todos esses 
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benefícios, o MEI resgata a cidadania, visto que o empreendedor 

passa a ter todas as condições necessárias para trabalhar 

dignamente, e pode também comprovar sua renda, visto que 

muitos tipos de instituições (financeiras, creditícias) pedem este 

documento.  

Assim, diante os benefícios concedidos aos 

microempreendedores o objetivo desta pesquisa será identificar 

as principais razões que são alegadas pelos informais que não 

possuem a intenção de se tornar um Microempreendedor 

Individual, visto que, esta é a forma se não a melhor uma das 

melhores concedidas pela iniciativa pública de incentivar a 

formalização e uma boa oportunidade de crescimento do 

negócio de forma legalizada, além dos benefícios 

previdenciários concedidos. 

O artigo é composto por cinco seções. Após essa 

introdução é apresentado o Microempreendedor Individual. Em 

seguida, apresenta-se a Revisão de Literatura. Na quarta seção, 

trata-se da metodologia. Na quinta, faz-se a análise dos dados, 

que foi dividida em duas partes, sendo a primeira a análise do 

perfil dos trabalhadores entrevistados, e a segunda, a análise das 

razões que levam muitos informais a permanecer na 

informalidade. A sexta traz as conclusões da pesquisa. 
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2. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI 

 

A figura do Microempreendedor surgiu legalmente com 

a promulgação da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas nº. 

123 de 2006, sendo instituído pelo seu artigo 68. Porém, apenas 

com a LC 128/08, o MEI passou a ter uma legislação que 

tratasse especificamente de suas características. 

A LC nº. 128 entrou em vigor em 1º de janeiro de 2009, 

mas só institui de fato a figura do MEI seis meses mais tarde, 

em 1º de julho do mesmo ano. O Microempreendedor Individual 

surge como uma tentativa do Governo de trazer mais pessoas 

para a formalidade.  

A partir de 1º de janeiro de 2012, a Lei Complementar nº 

123/06 passou a vigorar com nova redação, visto que foi 

alterada pela LC 139/11.  

Desta maneira, antes era considerado MEI aquele que 

auferisse uma receita bruta máxima de R$ 36.000,00 por ano-

calendário e fosse optante pelo simples nacional. Entretanto, 

com o advento da LC 139/11 os parágrafos 1º e 2º do art. 18-A 

passaram a definir microempreendedor individual como aquele 

que aufere até R$ 60.000,00 de receita bruta por ano-calendário 

e seja optante do Simples Nacional. Para os casos de 

empreendedores em início de atividades, o limite que antes era 
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R$ 3.000,00 multiplicados pelo número de meses 

compreendidos entre o início e final do ano-calendário a que se 

refere, sendo as frações de meses consideradas como um mês 

inteiro, passou a ser de R$ 5.000,00. Então, para que o 

empreendedor possa se formalizar como um MEI, ele deverá 

além de se enquadrar no perfil receita citado anteriormente, 

atender cumulativamente às condições previstas nos incisos do 

Art. 91 da Resolução CGSN n° 94/11: 

I - exerça tão-somente as atividades constantes 

do Anexo XIII desta Resolução; (Lei 

Complementar nº 123, de 2006, art. 18-A, §§ 4º-B 

e 17); 

II - possua um único estabelecimento; (Lei 

Complementar nº 123, de 2006, art. 18-A, § 4º, 

inciso II); 

III - não participe de outra empresa como titular, 

sócio ou administrador; (Lei Complementar nº 123, 

de 2006, art. 18-A, § 4º, inciso III); 

IV - não contrate mais de um empregado, 

observado o disposto no art. 96. (Lei 

Complementar nº 123, de 2006, art. 18-C). 

A formalização do Empreendedor Individual é feita 

gratuitamente pela internet no Portal do Empreendedor 

(http://www.portaldoempreendedor.gov.br). Ao se cadastrar no 

http://www.receita.fazenda.gov.br/publico/Legislacao/Resolucao/2011/ResolucaoCGSN/Anexo_XIII_Resolucao_CGSN_94.doc
http://www.portaldoempreendedor.gov.br/modulos/inicio/index.htm
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Portal do Empreendedor, adquire-se automaticamente o número 

do CNPJ e o número da inscrição na Junta Comercial, não sendo 

necessário encaminhar algum documento a este último órgão.  

O ato da formalização representa para o país a 

diminuição da informalidade, que segundo Fontes e Pero (2009) 

é um fenômeno multifacetado que é apresentado na sociedade de 

inúmeras maneiras, seja em empresas que têm registro formal, 

seja nos trabalhadores que não estão cobertos pela legislação 

trabalhista, ou por aqueles que não contribuem para a 

previdência social. 

Entretanto, o empreendedor que trabalha na 

informalidade, geralmente se enquadra nas condições citadas 

anteriormente, o que fez com que o governo federal incentivasse 

a formalização destes pequenos empreendedores, até porque, 

conforme Ferrarini e Gaiger (2010) “a criação de pequenas 

empresas é encarada cada vez mais como uma modalidade de 

ativação de mão-de-obra desocupada e como alternativa 

desejável à dependência dos sistemas públicos de proteção 

social”.  

Assim, a figura do microempreendedor individual (MEI) 

trouxe consigo a concessão de diversos benefícios para aqueles 

que optarem por esta forma de formalização, no qual, os 

benefícios estão descritos nos dispositivos legais pertinentes ao 
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programa MEI, em que pode-se destacar a LC 123/06, 

resoluções CGSN de nº 58/2009 e CGSN 94/2011 e resolução 

CGSIM nº 16/2009.  

Dentre os benefícios concedidos, ressalta-se baixo custo 

tributário, que é de no máximo R$ 37,10, cobertura 

previdenciária, emissão automática do Cadastro Nacional da 

Pessoa Jurídica - CNPJ, apoio do SEBRAE e de escritórios de 

contabilidade, isenção de alguns impostos e contribuições 

federais, possibilidade de acesso a crédito, emissão de notas 

fiscais, além de muitas outras. 

E diante de tantos benefícios concedidos, por que os 

informais não se formalizam?  Neste sentido, O SEBRAE-RN 

(Apud JULIÃO (2011)) relata alguns fatores que podem explicar 

a resistência da formalização, no qual se destacam: 

 Muitos preferem ficar recebendo o benefício do Bolsa 

Família a continuar desenvolvendo suas atividades de modo 

informal; 

 Muitos consideram o preço pago, um valor ainda alto, 

principalmente os trabalhadores que desempenham suas 

atividades de modo sazonal; 

 Algumas atividades, a aposentadoria pode ocorrer mais 

cedo; 

 Muitos preferem ficar na informalidade, esperando 

completar a idade estipulada, receber o benefício de 
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prestação continuada, pago pela previdência, ou seja, na 

percepção dele, pagando ou não, ele terá direito a uma 

aposentadoria; 

 Desconhecimento. 

Julião (2011) também alerta que apesar das campanhas 

publicitárias divulgarem apenas vantagens, a formalização 

também traz obrigações e ainda dificuldades, como por 

exemplo, no momento de sair do programa ou de efetuar alguma 

alteração cadastral.  

No entanto, mesmo ainda havendo resistência à 

formalização, segundo informações divulgadas em meados de 

janeiro de 2012 pela Agência SEBRAE de Notícias, está 

acontecendo uma crescente formalização dos informais no país 

através do MEI. Em 2011 houve um total de 1.871.176 

formalizações em todo o país, superando a expectativa que era 

de um milhão e meio de cadastros.  

Já em Recife, de acordo com informações obtidas junto 

ao SEBRAE-Recife, até 31 de dezembro de 2010 já haviam se 

formalizado na cidade 8.239 pessoas. Em dezembro de 2011 

este total subiu para 18.163 formalizações. Até 31 de março do 

presente ano, este total já havia chegado a 20.701, sendo destes, 

2.538 formalizações realizadas apenas no primeiro trimestre de 

2012. 
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Desta forma, percebe-se que mesmo o MEI sendo uma 

personalidade jurídica recente no ordenamento jurídico do país, 

a proposta de formalização do governo federal está em plena 

ascensão. 

 

3. REVISÃO DE LITERATURA 

 

O programa de formalização proposto pelo governo 

federal denominado Microempreendedor individual – MEI é 

fruto de uma política de incentivo à formalização para os 

informais, ou melhor dizendo, aqueles empreendedores 

informais.  

Esta parcela da sociedade enfrenta a competição e uma 

grande concorrência com as médias e grandes empresas que 

geralmente são bem mais organizadas que os empreendedores 

informais. Ferrarini e Veronese (2010) dizem que este é um 

“desafio enfrentado por trabalhadores desempregados e à 

margem de formas dignas de subsistência é passível de analogia 

com o fenômeno da piracema.”. 

Ferrarini e Gaiger (2010) relatam que o “termo 

empreendedorismo tenha sido utilizado para realçar o papel 

protagonista de indivíduos dotados de capacidade de inovação 
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direcionada à obtenção de vantagens competitivas, além de 

aptidão apurada para detectar e aproveitar oportunidades.”  

Então, espera-se que cada vez mais os empreendedores 

informais aproveitem a oportunidade de formalização. E 

partindo desta ideia de formalização, Julião (2011), analisou em 

seu estudo os fatores determinantes da satisfação de usuários do 

programa MEI da cidade de Sobral-CE com 152 

microempreendedores já formalizados, durante os meses de 

maio a agosto de 2011, e o autor constatou que para eles muitos 

benefícios oferecidos não são representativos para os usuários. 

De forma geral os trabalhadores informais que aderiram ao MEI 

estão satisfeitos com os benefícios que estão sendo oferecidos, 

no entanto, ainda, grande parte deles parece ficar na 

informalidade. E na pesquisa, diante as variáveis encontradas, os 

fatores mais determinantes de satisfação foram a assessoria 

gratuita de empresas contábeis no 1º ano, a aposentadoria por 

invalidez, e a possibilidade de contratação de funcionários com 

menor custo. 

Já Fontes e Pero (2009) constataram na pesquisa 

realizada com o intuito de examinar empiricamente se os 

determinantes da desigualdade e dos rendimentos dos 

microempreendedores, com foco especial na educação formal, 

acesso ao mercado de crédito, capital social e formalização do 
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negócio são condições importantes para o desempenho dos 

microempreendedores, no qual foi identificado que aqueles que 

têm capital inicial próprio ou aqueles que auferem empréstimos 

apresentam efeitos positivos e significativos muito parecidos 

com os empreendedores que não tinham capital próprio, e que 

aqueles que têm acesso ao mercado de crédito têm cerca de 20% 

de renda a mais do que aqueles que não têm, e bem interessante 

foi a constatação de que o nível educacional tem um efeito 

positivo e crescente na renda dos microempreendedores. 

E visto a importância do crédito para os 

microempreendedores Pereira (2005), relata que o “microcrédito 

fortalece os microempreendimentos, através do aumento do 

ativo circulante total e da melhoria da qualidade de vida dos 

empreendedores e de suas famílias, através do aumento do pró-

labore e do lucro líquido total.  

No entanto, Lima (2004) constatou que mesmo que as 

inúmeras medidas do governo tenham sido tomadas para 

estimular as microfinanças no país, o modelo de regulamentação 

baseado em sociedades de crédito ao microempreendedor 

apresenta obstáculos que devem ser superados a fim de alcançar 

o objetivo de facilitar acesso do crédito formal aos 

microempreendedores. 
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E com relação às dificuldades enfrentadas pelos 

empreendedores de forma individual, Ferrarini e Veronese 

(2010) relatam na sua pesquisa realizada com empreendedores 

do Brasil e de Portugal, que o empreendedorismo associativismo 

é uma boa solução, visto que o associativismo e o 

cooperativismo são ideias a serem incentivadas, pois se 

apresentam como uma das formas mais apropriadas e, muitas 

vezes, a única viável para a expansão de liberdades individuais e 

coletivas dos empreendedores do setor formal e informal. A 

exemplo foram citados os casos dos catadores de lixo e, 

produtores rurais fragilizados diante da agricultura mecanizada, 

visto que, isto gera um processo de aprendizagem, inserção 

comunitária e renda mínima.  

 

4. METODOLOGIA 

 

Esta pesquisa parte de um estudo exploratório, que 

segundo Yin (2010) é um tipo de pesquisa que possui 

finalidades e critérios definidos ao passo que hipóteses não são 

obrigatórias. Essa abordagem é coerente uma vez que o seu 

objetivo é estudar o objeto de estudo e não o de testar hipóteses.  

A coleta de dados foi realizada no mês de abril de 2012 

em alguns mercados públicos da cidade do Recife e Região 
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Metropolitana (Mercado de Casa Amarela, Mercado da 

Encruzilhada, Mercado de Afogados, Mercado da Madalena, 

Mercado de São José, Mercado do Cordeiro, Mercado de Boa 

Viagem e a feira-livre de Abreu e Lima), por discentes do 7º e 8º 

períodos do curso de Ciências Contábeis da Universidade 

Federal de Pernambuco (UFPE), por meio da aplicação de 

questionários aos trabalhadores destes mercados, no qual foram 

obtidos 113 respondentes. 

No intuito de atender o objetivo da pesquisa o 

questionário aplicado foi composto por 26 questões, no qual as 

perguntas foram estruturadas para identificar o perfil dos 

trabalhadores entrevistados e os motivos alegados por aqueles 

que são informais e pretendem permanecer nesta mesma 

situação. 

Os dados coletados via questionário foram analisados e 

posteriormente tabulados em Excel para organização dos dados 

obtidos a fim de possibilitar a obtenção dos resultados da 

pesquisa.  
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5.  ANÁLISE DOS DADOS 

 

5.1 Perfil dos trabalhadores entrevistados  

Para atendimento do objetivo proposto deste estudo, de 

forma preliminar foi realizado a partir dos dados analisados um 

perfil dos entrevistados, que é apresentada na tabela a seguir: 

 

Tabela 01: Perfil dos Entrevistados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa, (2012). 
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Diante dos dados coletados e analisados, foi detectada na 

análise que os homens são maioria, representando 54% do total 

dos trabalhadores dos mercados entrevistados. As mulheres 

somaram 35,%. Deste modo, observa-se que as mulheres vêm 

ganhando espaço e buscando seu próprio sustento, também 

participando do mercado de trabalho.  

Quanto ao grau de instrução, a maioria afirmou possuir o 

segundo grau completo e apenas quatro pessoas do total dos 

entrevistados assumiram ser analfabetas. Esta informação 

mostra que é errônea a idéia de que as pessoas que trabalham 

com pequenos negócios, e mesmo aqueles que são informais, 

não estudaram ou têm pouca instrução. Em segundo lugar 

ficaram aqueles que afirmaram ter o primeiro grau completo, 

seguidos daqueles que afirmaram possuir apenas o primeiro grau 

menor (antigo primário). Dos 113 entrevistados, apenas sete 

informaram ter nível superior.  

Sobre o tipo de atividade exercida, foi possível observar 

que a grande maioria trabalha apenas em estabelecimento fixo, 

representando assim 73,5% do total analisado. 

Com relação ao tipo de mão de obra utilizada, os 

entrevistados responderam como trabalham e se possuem algum 

funcionário. A maioria afirmou trabalhar sozinho, sem qualquer 

tipo de mão de obra, e outros responderam que possuem um 
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negócio familiar. Detectou-se que muitos misturam os tipos de 

trabalho, atuando com a família e também possuindo ao menos 

um empregado. 

Outro ponto analisado foi o tempo que cada trabalhador 

possui no atual ramo de atividade. As pessoas que trabalham há 

mais de cinco anos no mesmo exercício foram maioria, 

representada por 53,10%, seguidos daqueles que afirmaram 

trabalhar na mesma atividade entre dois e cinco anos. Isso 

mostra que os trabalhadores já possuem certa estabilidade e que 

consideram suas atividades atuais como ideais.  

Porém, observou-se que de todos os entrevistados, 37,2% 

trabalhavam anteriormente como empregado em outro ramo. 

Não distante 25,7% afirmaram que eram empregados do mesmo 

ramo de atividade. Apenas 5,3% disseram que trabalhavam em 

negócio próprio da família, 9,7% afirmaram possuir outro tipo 

de negócio próprio e 10,6% afirmaram estar no primeiro 

emprego. De todos os entrevistados, 11,5% não responderam em 

que tipo de negócio trabalhavam anteriormente.  

Por fim, os trabalhadores foram questionados quanto aos 

seus rendimentos mensais. No qual foi constatado que a maioria 

composta por 23%, aufere entre um e dois salários mínimos, 

seguidos por outras duas parcelas da amostra que somadas 

representam a grande maioria dos entrevistados, que no caso em 
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questão são aqueles que auferem entre dois e três e três a cinco 

salários mínimos. Foram poucas as pessoas que afirmaram 

possuir rendimento mensal alto, acima de dez salários mínimos, 

mas em compensação, também foram poucos os que disseram 

ganhar menos de um salário mínimo, a grande maioria ficou 

entre 1 a 5 salários mínimos por mês. 

 

5.2 O Microempreendedor Individual e as razões daqueles 

que preferem permanecer informais  

 

Para a realização da análise deste tópico, inicialmente foi 

perguntado aos entrevistados se eles já eram formalizados, no 

qual a analise desses dados gerou o gráfico 01: 

 

Gráfico 01: Formalização 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

               
 

 

Fonte: Dados da pesquisa, (2012). 
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Desta análise inicial, foram detectados mais 

estabelecimentos não formalizados do que formalizados, sendo a 

diferença entre ambos de apenas 2%, o que se torna um ponto 

positivo, pois demonstra que as pessoas estão adquirindo a 

consciência de que trabalhar ilegalmente não é o ideal. Os 

informais representaram 46% da amostra de estudo. A 

informalidade é um problema presente no Brasil há séculos, e 

que precisa ser combatido. Diante o resultado obtido, pode-se 

inferir que a diferença entre a quantidade de informais e formais 

que já foi ampla, está ficando cada vez menor. 

Após este questionamento inicial, os trabalhadores 

entrevistados foram apresentados ao MEI pelos alunos que 

aplicaram os questionários. Estes alunos explicaram aos 

entrevistados o que é o MEI, quais os seus benefícios, quanto 

custa e como é o procedimento para se cadastrar. Após isto, foi 

observado que a maioria deles já tinha ouvido falar sobre o 

assunto, representando um total 61,9%. Sendo assim, apenas 

38,1% afirmaram não ter conhecimento até então sobre o 

programa.  

Após a explanação do que é o MEI, os trabalhadores 

foram questionados sobre a intenção de se formalizar. No qual, 

dos 46% dos entrevistados que não são formalizados, 57% 
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afirmaram possuir a intenção de se formalizar, e 43% afirmaram 

preferir permanecer nesta condição.   

Com os dados obtidos e explanados anteriormente, 

verifica-se que as ações de divulgação de conscientização do 

Governo e de seus parceiros está dando resultado, pois se 

observou que a maioria das pessoas já tinha conhecimento sobre 

o MEI. Porém, a parcela daqueles que são informais, e que 

mesmo cientes de todos os benefícios não querem se formalizar 

ainda permanece alta, o que serve de alerta para os órgãos 

competentes. Com o intuito de buscar alguma solução para este 

problema, questionou-se os informais quanto aos motivos que 

fazem com que os mesmos prefiram continuar na ilegalidade a 

se formalizar como um Microempreendedor Individual. 

Após análise dos dados, foram observadas as 

informações que as pessoas que estão trabalhando atualmente na 

informalidade alegaram como motivos suficientes para 

preferirem permanecer nesta situação. A tabela a seguir mostra 

as razões identificadas pelos trabalhadores informais que 

preferiram permanecer ilegais. 
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  Tabela 02: Razões para não Formalização 

Razões alegadas para a não 

formalização %  

Falta de informação 20 

Já recebem aposentadoria 15 

Mercadoria pouco comercializada 5 

Produtos sazonais 5 

Idade avançada 10 

Não querem ter limite de renda 5 

Processo burocrático 10 

Não querem ter custo fixo mensal 5 

Dia a dia corrido 5 

Pouca escolaridade 5 

São ilegais há muito tempo 5 

O MEI não criou interesse 10 
 Fonte: Dados da pesquisa, (2012) 

 

O motivo que mais se destacou foi a falta de informação 

representada por 20% dos declarados informais. Eles afirmaram 

que por não ter muito conhecimento sobre o assunto, preferem 

permanecer na informalidade, pois possuem receio que seja 

desvantajoso. O Governo e seus aliados precisam fazer mais 

campanhas de conscientização, mostrando que ser ilegal traz 

muito prejuízo e, destacar inclusive, que o trabalhador pode ter 

seu negócio fechado e perder toda sua mercadoria por estar 

irregular. A cada dia se escuta mais notícias que trabalhadores 



_______________________________________ 
Scientia Una Olinda Nº13 P. 41-73 Maio 2013 

66 

ambulantes e informais estão perdendo seu ponto de trabalho, 

isto porque as Prefeituras, principalmente a Prefeitura do Recife, 

estão intensificando a fiscalização e exigindo que as pessoas 

trabalhem cumprindo a lei. Desta maneira, para que ninguém 

seja prejudicado, torna-se de suma importância que os 

trabalhadores tomem ciência que trabalhar legalmente traz muito 

mais benefícios.  

Outra razão alegada por uma quantidade considerável de 

informais representada por 15% dos declarados não 

formalizados, foi que os mesmos já recebem aposentadoria, e 

por isso, os benefícios ofertados pela Previdência para aqueles 

que se tornam um MEI acabam por não ter importância. Uma 

das mulheres entrevistadas na amostra destacou que o programa 

não criou interesse, pois a mesma já recebe a pensão do marido 

que faleceu e afirmou que trabalha como informal apenas para 

complementar a renda da família. Um dos entrevistados afirmou 

que já paga a previdência via carnê-leão, e que por isto não tem 

interesse.  

Alguns dos trabalhadores informais asseveraram que o 

tipo de mercadoria por eles comercializada é pouco procurado 

pelos consumidores, o que faz com que haja pouca saída. Outros 

atribuíram como motivo a sazonalidade do produto vendido, o 

que sobrecarrega seus custos. Desta maneira, os trabalhadores se 
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sentem inseguros para abrir um negócio formal, pois temem se 

compromissar com o pagamento mensal das taxas do MEI e 

acabarem por não conseguir pagar em dia. Estes mesmos 

também alegaram que por causa da pouca saída de suas 

mercadorias, não se sentem estimulados a aumentar o próprio 

negócio.  

Umas pessoas alegaram que já possuem idade avançada, 

e que por isto, o MEI não se tornou atrativo. Já outros 

trabalhadores afirmaram não ter interesse, pois não quererem ter 

um limite de renda. Neste caso, os trabalhadores não gostaram 

da condição de só poder auferir até R$ 60.000,00 ao ano.  

Alguns entrevistados acreditam que se tornar um 

Microempreendedor é um processo burocrático. Neste ponto se 

pode observar que também há certa falta de informação, pois o 

passo a passo para se tornar um MEI é muito simples, visto que 

o trabalhador pode, inclusive, pedir auxílio em qualquer agência 

do SEBRAE ou aos contadores habilitados.  

Outros informaram que não querem ter custo fixo 

mensal, assim como também disseram que têm o dia a dia muito 

corrido, e que por esta razão, não têm tempo para resolver este 

assunto. Um dos entrevistados afirmou que já ganha com o 

comércio informal o necessário para viver, e em consequência 

disso, não considera como necessária a sua formalização. Outros 
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informais alegaram a pouca escolaridade como empecilho. Um 

ponto que se destacou foi a conformidade com a situação que 

vivem. Muitos trabalhadores afirmaram na conversa com os 

alunos que aplicaram os questionários, que já trabalham na 

ilegalidade há muitos anos e que por isso não possuem interesse 

em mudar de situação. Não há relatos dos entrevistados de 

negócios que foram fechados pela fiscalização anteriormente, 

mas este é um ponto que precisa ser salientado nas conversas 

com estes trabalhadores que consideram seu trabalho como 

estável, e que por isto, não possuem a intenção de se tornar 

trabalhador formal.   

De maneira geral, pode-se observar que alguns informais 

alegaram simplesmente que o programa não criou interesse, sem 

dar motivos mais profundos e detalhados para tal situação.  

Todos esses fatores alegados possuem por trás um 

caráter de problema social. Problemas como baixo nível de 

instrução colaboram para que algumas pessoas criem resistência 

para se formalizar. Apesar de a maioria das pessoas da amostra 

analisada ter segundo grau completo, e existindo pouquíssimos 

analfabetos, a quantidade de pessoas que possui apenas o 

primeiro grau e o primeiro grau menor completos é significante, 

o que é com certeza um dos fatores que interferem em alguns 
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dos motivos explanados. Outro fator que pode ser percebido é a 

falta de aspiração a um maior negócio próprio.  

De acordo com os motivos acima citados, não se percebe 

uma visão de ampliar os comércios. Ao contrário disso, muitos 

estão conformados com a situação em que vivem. Um ponto que 

deixa isso claro é o fato de que mais de 70% de todos os 

entrevistados nunca fez algum curso técnico para se aperfeiçoar. 

Sabe-se que existem outros fatores ligados a isso, como por 

exemplo, a baixa renda, e famílias grandes para sustentar. 

De acordo com o analisado, percebe-se que o Governo 

precisa aumentar a difusão do MEI. Ainda assim, observa-se 

também que este não é apenas um problema econômico. A 

dificuldade de trazer mais pessoas para a formalidade tem 

muitos traços sociais, que se apresentam como consequência de 

várias problemáticas existentes no Brasil. 

 

6. CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho objetivou identificar quais os fatores 

mais alegados pelos trabalhadores que preferem permanecer na 

informalidade a se tornar um Microempreendedor Individual em 

alguns dos Mercados Públicos de Recife e na feira livre de 

Abreu e Lima. Para tanto procedeu a uma pesquisa exploratória, 
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cujo os dados foram coletas através da aplicação de 

questionários em abril do presente ano por discentes do então 7º 

e 8º período do curso de Ciências Contábeis da UFPE.  

Ao analisar os dados obtidos na pesquisa, identificou-se 

que a maioria dos trabalhadores da amostra de estudo atua no 

setor de comércio e já tinha algum conhecimento sobre o MEI. 

Averiguou-se também que uma percentagem expressiva já 

trabalha nos Mercados Públicos legalmente, e que, daqueles que 

são informais, a maioria teve interesse em se tornar um 

Microempreendedor.  

Os trabalhadores que preferiram permanecer ilegais 

alegaram motivos variados. O fator que mais se destacou foi a 

queixa da falta informação, pois representou 20% dos que se 

declararam informais.  

Além da falta de informação, também destaca-se a 

alegação de já possuírem renda provenientes de aposentaria do 

INSS, idade avançada, e considerarem o processo de 

formalização burocrático e falta de interesse no programa MEI 

Neste contexto, observa-se a necessidade do Governo 

fazer campanhas de divulgação mais efetivas, assim como, 

difundir cursos e palestras que possam tirar dúvidas dos 

trabalhadores, possibilitando a estes um melhor entendimento do 

programa. 
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No entanto, sabe-se que o Governo junto com o 

SEBRAE vem intensificando medidas de incentivo para chamar 

cada vez mais trabalhadores para formalidade.  
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RESUMO 

No campo das finanças sempre se está buscando maneiras de 

otimizar a relação risco/retorno intrínseca a cada investimento. 

Há aqueles investidores que possuem um grau de aversão maior 

e outros que estão dispostos a aumentar sua exposição a esta 

variável se for possível que o retorno dado também seja 

acrescido. Tal relação foi definida formalmente no trabalho de 

Markowitz em 1952, quando definiu as bases para a Moderna 

Teoria Financeira e apresentou a otimização como forma de 

                                                 
* Mestranda em Administração pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). 
** Mestrando em Ciências Contábeis pela UFPE 
*** Mestranda em Ciências Contábeis pela UFPE. 
**** Mestrando em Ciências Contábeis pela UFPE. 
***** Doutora em Administração pela UFPE. 

mailto:carolina.magda.adm@gmail.com
mailto:francisco.assis.filho@gmail.com
mailto:karina.carvalhoadm@gmail.com
mailto:lucivaldo.lourenco@hotmail.com
mailto:umbelinalagioia@gmail.com


_______________________________________ 
Scientia Una Olinda Nº13 P. 75-98 Maio 2013 

76 

diversificar o risco. Neste artigo realizou-se a otimização de 

duas carteiras, uma composta por American Depositary Receipts 

(ADRs), recibos de empresas brasileiras negociadas nos Estados 

Unidos, que compõem o índice negociado na New York Stock 

Exchange (NYSE), o Dow Jones Brazil Titans 20, e outra 

composta pelas ações destas empresas em comercialização na 

BM&FBOVESPA. O período amostral compreende dados de 

janeiro de 2009 a dezembro de 2011, tendo como resultado 

principal que a carteira formada com ADRs obteve uma 

performance na relação risco versus retorno inferior as suas 

respectivas ações negociadas na bolsa de valores brasileira, 

embora o retorno da ADR tenha sido maior e que esteja se 

tratando de ativos correlatos.  

 

PALAVRAS-CHAVES 

Ação. ADRs. Otimização. 

 

ABSTRACT 

The paper compares two investments portfolios, one 

consisting of American Depositary Receipts (ADRs), 

receipts of Brazilian companies traded in the United States 

that make up the index traded on the New York Stock 

Exchange (NYSE), the Dow Jones Brazil Titans 20 , and 

another composed of stocks of these companies trading on 

the BM & F BOVESPA. The sample period includes data 

from January 2009 to December 2011, with the main 

result that the portfolio of ADRs obtained with a 

performance at the risk-return ratio lower than their 

respective shares traded on the Brazilian stock exchange 
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1. INTRODUÇÃO 

Em 1952, Markowitz em seu trabalho Portfolio 

Selection, apresentou a definição formal de retorno e risco de 

uma carteira de ativos e deu embasamento para a Moderna 

Teoria Financeira. Para o autor, o risco de um ativo é diferente 

quando posto em uma carteira, por isso já nesta época afirmou 

que não se deve concentrar os recursos em um único 

investimento, apresentando assim o conceito da diversificação. 

Para Markowitz, o risco de uma carteira é influenciado 

pelos ativos que a compõem e, portanto, o investidor deve 

buscar ativos correlacionados negativamente para aumentar suas 

chances de sucesso e minimizar sua exposição aos diferentes 

cenários, pois ao se fazer tais investimentos busca-se equilibrar 

o retorno mesmo que em momentos macroeconômicos que 

estimulem diferentemente os retornos dos ativos, por exemplo. 

Afirmar que dois ativos têm uma correlação de Pearson negativa 

é dizer que covariam em direções opostas, isto é, quando um 

está rumo a um desempenho positivo o outro está com valores 

negativos e vice-versa. A otimização de carteiras formulada pelo 

autor vem a agregar valor na escolha do portfólio, pois centra 
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sua análise na relação risco/retorno buscando que esta seja o 

melhor possível.  

Neste ambiente globalizado os agentes superavitários 

podem optar por diversificar seus investimentos em ambientes 

que ultrapassam as fronteiras de seus próprios países, como 

ocorre com a negociação das American Depositary Receipts 

(ADR), referente a empresas brasileiras que possuem títulos em 

negociação nos Estados Unidos. Para Assaf Neto (2010, p. 71), 

as vantagens principais que uma empresa obtém quando lança 

ADR são de que suas ações podem ganhar maior visibilidade e 

serem transacionadas até em outras regiões geográficas fora de 

seu país de origem. A dupla listagem pode então contribuir de 

maneira geral, como uma fonte alternativa de alocação de 

recursos, visando diminuir o risco a que se está exposto, e como 

maneira da empresa ampliar sua rede de atuação. 

Desta maneira, a pergunta norteadora do trabalho 

delimita-se como: Há diferença na relação risco/retorno obtido 

através da otimização de carteira sendo uma formada com ADRs 

e outra com as suas respectivas ações? O período amostral 

utilizado compreende dados de janeiro de 2009 a dezembro de 

2011, totalizando dezoito ações e suas ADRs. 

O artigo está estruturado da seguinte forma. Na seção 2 é 

apresentado o Referencial Teórico abordando a Teoria das 
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Carteiras e ADR. Na seção 3 encontra-se a metodologia aplicada 

para que a presente pesquisa pudesse ter viabilidade. Na seção 4 

está a análise e discussão dos resultados. E, por último, há as 

considerações finais realizadas após o trabalho completo. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Teoria das carteiras 

Segundo Markowitz (1952) os investidores buscam 

maximizar o retorno para um dado nível de risco e minimizar o 

risco para um determinado nível de retorno. Sendo assim, pode 

ser vista a importância de conhecer a relação risco/retorno 

dentro da análise de investimentos.  

O risco de um ativo quando analisado individualmente é 

diferente quando o mesmo é alocado em uma carteira. Este 

pressuposto básico foi desenvolvido em 1952, por Harry 

Markowitz, com o seu artigo Portfolio Selection.  Assaf Neto 

(2010, p. 226) diz que “a teoria do portfólio trata essencialmente 

da composição de uma carteira ótima de ativos, tendo por 

objetivo principal maximizar a utilidade (grau de satisfação) do 

investidor pela relação risco/retorno”. 
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Ross, Westerfield e Jaffe (2008, p. 210) afirmam que “o 

retorno esperado de uma carteira é simplesmente uma média 

ponderada dos retornos esperados dos títulos que a compõem”. 

Com base no entendimento da relação risco/retorno os 

investidores devem sempre tentar maximizar esta relação para 

conseguir obter níveis diferenciados de retorno de acordo com 

um nível aceitável de risco. 

Já com relação ao risco, Lucena (2009, p. 81) avalia que 

“considerando o risco como perda, esta acontece se algum 

evento ocorre no mercado”. Ademais, o risco final de um 

investimento é composto pelo risco específico e o risco 

sistêmico. 

Conforme Oliveira, Carvalho e Roma (2011, p. 3):  

Para compor o risco final, tem-se que analisar dois 

elementos que se integram para formá-lo, o risco 

sistemático ou não diversificável e o não 

sistemático ou diversificável. O primeiro refere-se 

à parcela de risco que não consegue ser 

minimizada mesmo com o efeito da diversificação 

e sob o qual todas as empresas estão sujeitas. O 

último está ligado àquela parcela inerente à própria 

empresa e que se consegue eliminar ao investir em 

ativos diversificados. 
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A Figura 1 mostra a composição do risco total. 

 

                           FIGURA 1 – Risco Total 

 

Fonte: Lucena, 2009, p. 81. 

 

Markowitz (1952) apresentou o modelo básico da Teoria 

do Portfólio a partir das Equações (1 e 2): 
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Onde: 

R é o retorno esperado da carteira; 

V é a variância da carteira; 

Xi  é a participação de cada ativo; 

µi é o retorno esperado de cada ativo. 

σij é a covariância entre o par de ativos se i diferente de j e 

variância se i igual a j. 

Desta forma, o retorno da carteira é formado pelo 

somatório dos retornos individuais multiplicados pelos seus 

respectivos pesos e o risco do portfólio é composto pelo 

somatório duplo da multiplicação dos pesos de cada ação e a 

covariância entre eles. Entretanto, o somatório dos pesos deve 

ser igual a 1 e não pode ser negativo. 

 

2.2 ADR – American Depositary Receipts 

 

Através da instrução nº 332, de 4 de abril de 2000 

emitida pela Comissão de Valores Mobiliária – CVM que dispõe 

sob regulamentação da emissão e negociação de certificado de 

depósito de valores mobiliários – DRs com lastro em valores 

mobiliários de emissão de companhias abertas, ou assemelhadas, 
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com sede no exterior e revogando as instruções CVM nºs 255, 

de 31 de outubro de 1996, e 321, de 10 de dezembro de 1999, 

com objetivo de alavancar o mercado de capitais, foi aberta uma 

maior possibilidade para empresas brasileiras, de capital aberto, 

negociarem suas ações em mercados primários e secundários de 

economias com mercados de capitais de maior liquidez e 

eficiência informacional, por meio desses certificados 

representativos de ações de emissão da empresa brasileira. 

(CAMARGOS, BARBOSA e GOMES, 2003)  

Camargos, Barbosa e Gomes (2003) sustentam que desde 

a regulamentação dos ADRs no Brasil, houve um crescimento 

significativo em números de empresas brasileiras, com títulos 

negociados nos mercados internacionais, com destaque 

preferencialmente ao mercado dos Estados Unidos, visando 

lançar a perspectiva da empresa para obter maior visibilidade no 

mercado internacional, reduzindo risco quanto à classificação de 

ratting de crédito para financiar suas operações com custo de 

capital menor.    

Muitas empresas brasileiras ou latino-americanas 

atualmente possuem recibos de depósitos americanos (American 

Depository Receipts – ADR) negociados em bolsa de valores 

dos EUA.  

De acordo com Damodaran (2007, p. 387), 
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Os ADRs são papéis que garantem direitos a um 

investir em um país estrangeiro, equiparados aos 

direitos que teria caso tivesse adquirido a mesma 

ação no seu país de origem. As ADRs apresentam 

potencialmente maiores riscos em relação às ações 

com características de listagem dupla (ações 

negociadas ao mesmo tempo em duas bolsas), 

devido ao fato de que nem sempre são enquadradas 

ou classificadas como ações ordinárias em seus 

países de origem. Isto é, determinado pelas 

diferenças de moedas, políticas econômicas 

internas, mercados, custos de transações, acabam 

que impactando por vezes a equivalência de 

precificação.    

Kutan e Zhou (2006) afirmam que os ADRs representam 

um importante instrumento que permite às empresas realizarem 

investimentos nos países estrangeiros. 

Em seu trabalho, os autores buscaram examinar os 

fatores determinantes que afetam os retornos e que causam a 

volatilidade nos ADRs de empresas chinesas listadas na bolsa 

NYSE, usando o método ARCH (modelo autorregressivo de 

heterocedasticidade condicional) com janela de dados entre 16 

de abril de 1998 até 30 de setembro de 2004.  

Os autores analisaram, além das influências dos 

mercadores locais sobre os ADRs das empresas chinesas, os 

mercados adjacentes de Hong Kong e Shanghai. Os achados 

apontam que tanto as bolsas de Hong Kong, de EUA, como de 

Shanghai, foram determinantes para retornos de empresas 
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chinesas emissoras de ADRs. Contudo, o mercado de Hong 

Kong apresentou maior impacto sobre a média de retornos dos 

ADRs. Ou seja, os retornos das empresas com ADRs negociadas 

nos mercados internacionais, são sensíveis a mudanças 

decorrentes nos mercadores estrangeiros.  

Já com relação aos determinantes da volatilidade 

condicional sobre os retornos de ADRs, os choques decorrentes 

dos mercados de Hong Kong e Sahnghai foram mais 

significativos. Os autores revelam que os resultados achados 

foram consistentes com os estudos realizados, Kim, Szakmary e 

Mathur em 2000, nos quais acharam que o fator mais influente 

na precificação dos ADRs no Japão, Reino Unido, Suécia, 

Holanda e Austrália são as suas ações subjacentes.   

Bancel at al (2009) examinam a validade de cinco teorias 

(hipóteses de segmentação, reconhecimento do investidor, 

vínculo, janela de oportunidade, estratégia de negócios) 

relacionadas a desempenho de longo prazo sobre ADRs de 

listagens cruzadas, empregando uma amostra de mais de 250 

ADRs européias de 19 países entre 1970 a 2002. Para isso, 

usaram ADRs classificadas em nível II e III. Os ADRs 

classificados nos níveis II e III são aqueles listados e negociados 

em mercados organizados dos EUA (NYSE, AMEX, ou 
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NASDAQ), que dispõem maior liquidez, porém com custos de 

lançamento bem elevados.  

Os autores obtiveram os dados através de banco de Nova 

York e no site da empresa JP Morgan em 2002, identificando e 

separando de acordo com ADRs dos níveis II e III publicados 

nas bolsas NYSE e NASDAG entre 1970 a 2002. Foram 

separadas e classificadas as empresas com IPO e sem IPO e, 

compararam as performances de seus retornos a longo prazo.  

Os resultados das empresas tanto de nível II e III 

listagens ao longo dos três anos subsequentes à listagem dos 

EUA, apontam que os determinantes do desempenho a longo 

prazo são significativamente diferentes para as empresas IPO 

sem IPO. Em segundo lugar, os cruzamentos evidenciam que 

existe um forte apoio para o reconhecimento investidor na 

amostra Não-IPO, para a janela de oportunidade na amostra de 

IPO, e para a ligação em ambas as amostras, mas pouco suporte 

para a hipótese de segmentação de mercado.  

Em geral, os resultados sustentam que diferentes teorias 

de listagens cruzadas são complementares e não excludentes, 

para explicar o desempenho a longo prazo. Uma empresa 

estrangeira tem quatro opções para a listagem cruzada, onde nos 

EUA acarretam custos e benefícios diferenciados (BANCEL ET 

al. 2009). 
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 Outro trabalho um pouco semelhante a Bancel et 

al (2009) é dos autores Boubakri, Cosset e Samet (2008). Os 

autores estudaram os determinantes da decisão de uma empresa 

para emitir um dos quatro programas de ADRs disponíveis 

(Nível I, Nível II, Nível III e Rule 144A).  

 Os autores lançaram a hipótese de que a escolha 

de um determinado tipo de ADR, depende de variáveis 

relacionadas aos atributos da empresa (tamanho, lucratividade, 

oportunidades de crescimento, a alavancagem, o volume de 

volume de negócios, e país de origem, aspectos relacionadas à 

governança corporativa da empresa (privatização, estrutura de 

propriedade, e SOX), e do país de origem; atributos 

institucionais (normas de contabilidade e a proteção dos 

investidores).  

Estabeleceram quatro hipóteses que consistem no 

seguinte: Primeiro, sustentam que as empresas com maior 

volume negócios e maiores faturamentos são mais propensas a 

escolher um ADR listado (Nível II ou Nível III); Segundo, as 

empresas com oportunidades de crescimento mais elevadas, as 

empresas mais endividadas, as empresas privatizadas, ou 

empresas de mercados emergentes são mais propensas a 

escolher Rule 144A ou ADRs Nível III e, empresas de mercados 

emergentes são menos propensas a escolher Nível II; Terceiro, 
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as empresas emissoras de ADR após SOX (Sarbones-Oxley Act) 

são mais propensas a escolher Regra 144A e menos prováveis 

para selecionar Nível II; Por fim, empresas onde o maior 

acionista controlador detém direitos de maior controle, e as 

empresas com uma separação de alta entre o controle e os 

direitos de fluxo de caixa são menos propensas a ser listadas nos 

Níveis II ou III, e mais propensas a escolher Rule 144A e Nível 

I.  

A partir da combinação de resultados, foram encontrados 

os atributos da empresa, como: tamanho, a renda, o crescimento 

dos ativos, alavancagem, privatização, estrutura de propriedade, 

e as variáveis institucionais relacionadas ao país de origem 

(classificação contábil e proteção legal dos acionistas 

minoritários) constituem em condições determinantes para 

escolha da empresa. Ao analisar a atividade de emissão e os 

determinantes da escolha ADR antes e após a promulgação da 

Lei Sarbanes-Oxley Act (SOX), os resultados forneceram 

evidências de uma retração entre programas de ADR. Ao 

analisar períodos antes da SOX, as empresas de mercados 

emergentes e aquelas de países com fraca proteção legal aos 

acionistas minoritários, foram as mais propensas para escolher 

Regra 144A e Nível III, respectivamente. Enfim, denotou-se que 

as exigências de governança corporativa derivadas da SOX 
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reforçaram as características de ligação dos programas listados 

(Nível II e Nível III). 

 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O presente estudo comparou a performance de duas 

carteiras otimizadas com base na metodologia de Markowitz 

(1952). Os ativos que formaram o primeiro portfólio foram de 

ADRs do Índice Dow Jones Brazil Titans 20 – DJBR 20 e o 

segundo com as respectivas ações negociadas na Bolsa de 

Valores Mercadorias e Futuros BMFBOVESPA.  

No Brasil, as principais ADRs são representadas pelo 

Índice Dow Jones Brazil Titans 20. Neste sentido, é válido 

mencionar que o índice Dow Jones Titans representa os 

principais mercados da Europa, Ásia e Américas. Além disso, as 

ações para cada índice são selecionadas com base na flutuação 

ajustada da capitalização de mercado e volume de negócios 

(DOW JONES INDEXES, 2012). 

Destaca-se que o período de análise compreendeu os 

anos de 2009 a 2011, que os dados foram coletados da base 

Economática e que se usou o Solver, um suplemento do Excel, 

para otimizar as duas carteiras formadas. 
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Realizou-se uma conversão do valor das ADRs que são 

negociadas em dólares para a moeda Real, utilizando-se a taxa 

de câmbio e algumas cotações foram excluídas, tanto das ADRs 

quanto das ações, já que os dias úteis de operação da NYSE são 

diferentes da BOVESPA por determinados feriados nos países. 

Após a coleta do preço de fechamento e conversão do valor das 

ADRs, calculou-se o retorno diário para os dois tipos de ativos. 

De acordo com a Equação 3. 

 

(3) 

A Tabela 1 informa os principais dados que caracterizam 

a amostra estudada. 

TABELA 1 – Dados da amostra 

Companhia Classe Bolsa Código ADRs Bolsa Código Ação Setor Economatica 

Ambev PN NYSE ABV BOVESPA AMBV4 Alimentos e Bebidas 

Bradesco PN NYSE BBD BOVESPA BBDC4 Finanças e Seguros 

BRF Foods ON NYSE BRFS BOVESPA BRFS3 Alimentos e Bebidas 

Cemig PN NYSE CIG BOVESPA CMIG4 Energia Elétrica 

CPFL Energia ON NYSE CPL BOVESPA CPFE3 Energia Elétrica 

Eletrobrás ON NYSE EBR BOVESPA ELET3 Energia Elétrica 

Embraer ON NYSE ERJ BOVESPA EMBR3 Veículos e peças 

Gafisa ON NYSE GFA BOVESPA GFSA3 Construção 

Gerdau PN NYSE GGB BOVESPA GGBR4 Siderurgia & Metalurgia 

Itaú Unibanco PN NYSE ITUB BOVESPA ITUB4 Finanças e Seguros 

Pão de 

Açúcar 
PN NYSE CBD BOVESPA PCAR4 Comércio 

Petrobrás ON NYSE PBR BOVESPA PETR3 Petróleo e Gás 

Sabesp ON NYSE SBS BOVESPA SBSP3 Outros 
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Sid Nacional ON NYSE SID BOVESPA CSNA3 Siderurgia & Metalurgia 

Telef Brasil PN NYSE VIV BOVESPA VIVT4 Telecomunicações 

Tim Part. S/A ON NYSE TSU BOVESPA TIMP3 Telecomunicações 

Ultrapar ON NYSE UGP BOVESPA UGPA3 Química 

Vale ON NYSE VALE BOVESPA VALE3 Mineração 

Fonte: Autoria própria, 2012. 

Os pesquisadores utilizaram 18 ativos do Índice DJBR 

20 e se buscou um resultado nas duas carteiras formadas que 

ponderasse tanto o risco do investimento quanto o retorno 

esperado para isto; costuma-se maximizar, a relação 

retorno/risco de uma carteira. O problema de otimização foi 

dado, então, pelas seguintes equações:  

 

 

 

 

(4) 

Onde: 

 é o retorno médio esperado da carteira;  

 é a proporção do valor total da carteira aplicado no ativo j; 

 é o retorno do ativo j.  
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(5) 

Onde: 

 é a covariância entre os ativos i e j.  

 

 

 

 

(6

) 

O Solver precisa de alguns comandos para fazer as 

otimizações, desta forma as restrições impostas ao modelo são 

as seguintes: 

 A soma das proporções deveria ser igual a 1; 

 As proporções deveriam ser menores ou iguais a 1; e 
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 As proporções deveriam ser maiores ou iguais a 0. 

 

4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Com os resultados de retorno médio, desvio-padrão e 

pesos ideais o estudo pode ser desenvolvido. De acordo com os 

procedimentos metodológicos o Solver foi utilizado para 

otimizar a carteira proposta, esta ferramenta do Excel usa o 

algoritmo chamado Generalized Reduced Gradient (GRC) para 

encontrar uma solução ótima, quando são esgotadas as tentativas 

(SILVA, 2004). Por meio do retorno médio, viu-se que entre as 

ADRs não houve valores negativos, porém entre as ações o ativo 

PETR3, ação ordinária da Petrobrás, auferiu um retorno médio 

negativo. 

A carteira antes da otimização era formada pelos 18 

ativos com pesos de participações de 5,56%. Logo após a 

otimização foram encontrados pesos ideais que são exibidos nas 

Tabelas 2 e 3, que seguem. 

Assim, os principais achados estão organizados por 

ordem decrescente nas tabelas que seguem. 
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TABELA 2 – Carteira ADR otimizada pelo Solver. 

Quantidade Companhia Código ADR Participação % 

1 AMBEV ABV 64,40 

2 ULTRAPAR UGP 31,75 

3 TIM PART. S/A TSU 3,85 

Total 100 

Fonte: Autoria própria, 2012. 

A carteira formada pelas ADRs obteve os seguintes 

resultados: 

Antes da otimização: 

 Relação Retorno/Risco: 6,1813% 

 Retorno do Portfólio: 0,13% 

 Risco do Portfólio: 2,09% 

Depois da otimização: 

 Relação Retorno/Risco: 12,1705% 

 Retorno do Portfólio: 0,21% 

 Risco do Portfólio: 1,74% 
 

TABELA 3 – Carteira de Ações otimizada pelo Solver. 

Quantidade Companhia Código ADR Participação % 

1 AMBEV AMBV4 39,78 

2 ULTRAPAR UGPA3 33,94 

3 CPFL ENERGIA CPFE3 13,99 

4 BRF FOODS BRFS3 5,06 

5 PÃO DE AÇÚCAR PCAR4 3,07 

6 TELEF BRASIL VIVT4 2,63 

7 TIM PART. S/A TIMP3 1,53 

Total 100 

Fonte: Autoria própria, 2012. 
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A carteira formada pelas ações obteve os seguintes 

resultados: 

Antes da otimização: 

 Relação Retorno/Risco: 6,34% 

 Retorno do Portfólio: 0,08% 

 Risco do Portfólio: 1,32% 

 

Depois da otimização: 

 Relação Retorno/Risco: 15,70% 

 Retorno do Portfólio: 0,16% 

 Risco do Portfólio: 0,98% 

 

Com os dados apresentados, percebe-se que as duas 

carteiras auferiram melhores resultados após a otimização feita 

pelo Solver. Assim, nos dois portfólios ótimos aprimora-se a 

relação retorno/risco, aumenta-se o retorno e diminui-se o risco. 

Contudo, visualiza-se que na primeira carteira, formada pelas 

ADRs, houve bastante concentração em torno do ativo da 

companhia Ambev – ABV (64,40%) e apenas mais dois ativos 

selecionados UGP e TSU, das empresas Ultrapar e Tim Part. 

S/A, respectivamente. Percebe-se também que a melhor relação 



_______________________________________ 
Scientia Una Olinda Nº13 P. 75-98 Maio 2013 

96 

retorno/risco foi encontrada na carteira formada por ações, que é 

mais diversificada em comparação com a primeira e tem um 

menor risco, em contrapartida o seu retorno foi menor. 

Pode-se perceber que os três ativos escolhidos na 

primeira carteira permanecem na segunda carteira, que é 

formada pelos ativos negociados na BOVESPA, no entanto, a 

ação ordinária da Tim Participações S/A que tinha sido 

escolhida no primeiro caso em terceira posição com a ADR, 

passou a ser sétima posição com a sua respectiva ação.  

Então de acordo com Markowitz (1952) e posteriores 

estudos relacionados à Moderna Teoria das Carteiras o melhor 

conjunto de ativos para se investir seria o composto por ativos 

negociados na BOVESPA, já que obteve maior relação 

retorno/risco e menor risco, comparando-se com a carteira 

composta por ativos brasileiros negociados na NYSE.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Avalia-se com o presente trabalho a importância da 

metodologia desenvolvida por Markowitz em 1952, já que o 

investidor busca aumentar o retorno para um determinado nível 

de risco e minimizar o risco para um dado retorno.  
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Viu-se que o portfólio composto por ativos negociados 

na BOVESPA alcançou melhores resultados, quando comparado 

ao portfólio formado pelas ADRs. Como sugestões para 

trabalhos futuros recomenda-se utilizar todas as ADRs, em um 

maior período de tempo e criar uma nova carteira otimizada que 

contenha conjuntamente ativos negociados na NYSE, as ADRs, 

e ativos negociados na BOVESPA. 

Deve-se informar que os resultados obtidos neste período 

de análise podem não se repetir no futuro, visto que o 

desempenho de uma carteira além de se basear em dados 

passados considera outras variáveis. 
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RESUMO 

 

O presente artigo científico tem por objetivo principal tratar dos 

desdobramentos jurídicos e estratégias empresariais 

relacionados à implementação no Brasil do comércio eletrônico 

denominado de leilão virtual de centavos, também conhecido 

por leilão de centavos. Com efeito, o trabalho em referência 

estruturou-se a partir das classificações e conceitos da doutrina 

de Patrícia Peck (2010), bem como, do levantamento de dados 

da e-bit relacionados ao e-commerce brasileiro. O percurso 

metodológico adotado, pautado na opinião de especialistas em 

Direito Digital e em Direito do Consumidor, permitiu identificar 

que, apesar das controvérsias levantadas acerca da licitude do 

leilão de centavos no Brasil, o sistema jurídico brasileiro 

recepcionou a nova modalidade de comércio eletrônico como 

contrato misto, por apresentar a junção de mais de um tipo 

contratual, e contrato complexo, por contemplar uma relação 

trilateral – agenciador x fornecedor x consumidor – envolvendo, 
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segundo o Direito Digital, relações B2B (business to business) e 

B2C (business to consumer). Numa segunda etapa, superada a 

questão da validade jurídica do negócio, a pesquisa dedicou-se a 

explorar os aspectos legais estratégicos voltados para 

implementação do leilão de centavos no Brasil, valendo-se da 

doutrina do Direto Empresarial e do Direito Tributário, além de 

estudos do Sebrae. Por fim, conclui-se que além da validade 

jurídica do negócio de Leilão virtual (de centavos), confirmou-

se, sobretudo, que há viabilidade para sua implantação de 

maneira segura, com vistas ao sucesso empresarial, a partir de 

preceitos jurídicos de planejamento, estabelecidos 

conjuntamente por vários ramos do Direito afetos à empresa de 

leilão de centavos.  

 

PALAVRAS-CHAVE 

 

Arquitetura Jurídico-Tributária. Comércio Eletrônico. 

Consumidor Internauta. Leilão de Centavos.  

 

 

ABSTRACT 

 

This research paper aims to address the main legal unfoldings 

and business strategies related to the implementation of 

electronic commerce called virtual cents auction in Brazil, also 

known as auction cents. Indeed, the present work was structured 

from the concepts and classifications of the doctrine of Patricia 

Peck (2010), as well as e-bit data collection related e-commerce 

in Brazil. The adopted methodological approach, based on 

expert opinion in Digital Law and Consumer Law, identified 

that, despite the controversies raised about the legality of the 

cents auction in Brazil, the Brazilian legal system welcomed this 

new mode of commerce as mixed contract as the junction of 
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more than one type of contract, complex, contemplating a 

trilateral relationship: bookie x supplier x consumer, involving, 

according to Digital Rights, B2B (business to business) and B2C 

(business to consumer) relationships. In a second step, surpassed 

the issue of the legal validity of the business, research devoted 

to exploring the strategic legal issues facing implementation of 

cents auction in Brazil, using the doctrine of Corporate Law, 

Tax Law, and studies of Sebrae. Finally we conclude that 

besides the legal validity of the business of Virtual Auction 

(cents), it is feasible to implement this model safely, enabling 

business success, based on legal precepts of planning, 

established jointly by several branches of law pertaining to the 

auction cents company. 

 

KEYWORDS 

 

Cents Auction. Electronic Commerce. Legal-Tax 

Architecture. Virtual Consumer. 

 

1. INTRODUÇÃO 

O Brasil tem despontado no cenário internacional como 

país de grande potencial consumidor, por apresentar um enorme 

e aquecido mercado interno. Fato que tem atraído muitos 

investimentos externos diretos, principalmente nos últimos cinco 

anos. Segundo Castro (2012, 22p.) “o País saltou, de 2009 para 

2010, da 15ª para a 5ª posição entre os destinos de Investimentos 

Estrangeiros Diretos (IED)”. A este cenário devemos acrescer a 
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revolução do e-commerce que tem transformado as relações de 

compra e venda no mercado consumidor brasileiro, devido à 

crescente inclusão digital, por um lado, e a consolidação de 

tecnologias de segurança para compra e pagamento, por outro. 

Destaca-se que a revolução sub examine tem reinventado-se 

constantemente, a exemplo da utilização das redes sociais para 

divulgação de produtos, seja também, pelos sites de compra 

coletiva. Nasce nesse contexto, o mais novo filho da revolução 

e-commerce, o chamado leilão virtual de centavos. Capaz de 

interligar milhares de consumidores, por meio de uma política 

de afiliação por compra de lances – ofertas dadas para o 

arremate dos produtos ou serviços oferecidos. Assim, com 

alguns lances o internauta poderá levar para casa um bem ou 

serviço que tanto deseja, pagando apenas 10% ou 20% do valor 

do produto. Pergunta-se como é possível vender um produto por 

um valor tão abaixo do praticado no mercado? Primeiro, um 

produto ao ser arrematado por um valor de 80% ou 90% abaixo 

do praticado no mercado chega a atrair centenas, ou mesmo, 

milhares de internautas na tentativa de o adquirirem. Outro 

aspecto, os lances ofertados são pagos previamente e 

correspondem apenas à casa dos centavos. Por isso, por mais 

lances que sejam dados o produto altera pouco seu valor, 
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garantindo assim, uma compra a um preço surpreendentemente 

baixo.  

Junto com as vantagens referidas o leilão de centavos 

carrega consigo alguns pontos controversos e duvidosos. A 

começar, por comentários de que guarda proximidade com a 

lógica dos jogos de azar, prática rechaçada pelo ordenamento 

jurídico brasileiro. Outrossim, dentro dessa linha de raciocínio, 

há quem considere o leilão virtual de centavos infração às 

relações de consumo, ao absorver milhares de lances que não 

serão jamais convertidos em produtos, pois se tratam de lances 

pré-pagos dos usuários não arrematantes. Dentro desse cenário 

pergunta-se: Quais as chances de se implementar um negócio 

bem-sucedido de leilão virtual no Brasil?  

Devido a tais questionamentos, surgiu a proposta do 

artigo em exame. Apoiando-se na ampla doutrina jurídica de 

diferentes ramos, quais sejam: consumerista, empresarialista, do 

direito tributário e do direito digital, bem como, do 

levantamento da legislação pertinente, tais instrumentos foram 

capazes de respaldar o exercício hermenêutico, indispensável à 

produção da norma jurídica devidamente recepcionada pelo 

ordenamento jurídico brasileiro.  

Com efeito, o trabalho em questão encontra-se dividido 

em oito seções. A primeira, logo após a introdução, traz uma 
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radiografia do comércio eletrônico no Brasil, a seção seguinte 

situa o leilão virtual como a mais nova modalidade de e-

commerce. Nas quatro e  cinco foram elucidados os aspectos 

relevantes para a validade jurídica do leilão de centavos no 

Direito Brasileiro. As seções seis e sete apresentaram aspectos 

importantes de planejamento empresarial, primeiramente do 

ponto de vista do modelo jurídico a ser adotado, e por fim os 

aspectos relacionados ao enquadramento tributário cabível ao 

leilão virtual de centavos no mercado nacional. A última seção 

faz o fechamento do trabalho enumerando pontos conclusivos e 

prospectivos sobre o leilão de centavos no Brasil.  

            

2. O COMÉRCIO ELETRÔNICO NO BRASIL 

  

Segundo Patrícia Peck (2002, p. 89.) o “comércio por via 

eletrônica já é muito antigo”. A autora considera que, não se 

pode restringir o comércio eletrônico ao comércio realizado via 

internet. Neste sentido, inclui demais meios eletrônicos a 

exemplo do comércio via fax, telefone, e qualquer outro do tipo 

machine-machine.  

Sem embargos, fiel aos objetivos deste artigo, 

recortamos e restringimos o conceito de comércio eletrônico ao 

comércio realizado na rede mundial de computadores, via 
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internet. O Professor Doutor José de Oliveira Ascensão (2002, 

p. 69) ao tratar da internet afirma que “muito rapidamente, o 

sistema evolui, dum estilo amadorístico e cultural, para 

instrumento poderoso de negócios”.     

Do ponto de vista jurídico, deve-se destacar a natureza 

contratual das relações realizadas pelos internautas ao adquirir 

um produto ou serviço em determinado site, afetada 

principalmente pelo Código de Defesa do Consumidor. Sem 

dúvidas, a sociedade digital já assimilou o comércio eletrônico 

como uma forma de aquisição de bens de consumo do cotidiano. 

As inseguranças do passado recente foram devidamente 

minimizadas por sistemas de certificação de segurança do site, 

bem como, contratos de seguro que garantem a devolução do 

dinheiro caso não haja a entrega do produto ou a devida 

prestação de serviço. Adverte Renata Ribeiro (2007, p. 68) que o 

sucesso do e-commerce depende da implementação eficiente de 

alguns fatores em conjunto, tais como: segurança do site nas 

operações de compra, banners eletrônicos de divulgação de 

promoções, um bom atendimento on-line e condições de 

pagamento, por direcionarem os consumidores até a efetivação 

da compra virtual. 
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Outro fator, também de ordem tecnológica que vem 

acelerando a realidade do comércio eletrônico é a convergência 

das novas tecnologias que, transbordaram dos computadores 

pessoais, e chegaram definitivamente aos celulares, televisores e 

outros dispositivos móveis. De maneira que a terminologia usual 

para o comércio eletrônico, o chamado e-commerce, vem 

sofrendo, segundo Patrícia Peck (2002), variações a exemplo do 

m-commerce e do t-commerce. A primeira utilizada para o 

comércio eletrônico, a partir dos celulares (dispositivos móveis) 

e a segunda aplicada ao comércio eletrônico, a partir dos 

televisores integrados à internet, que propicia, por exemplo, o 

aluguel de filmes por meio de sites que funcionam como 

verdadeiras locadoras virtuais.  

Paralelamente, ocorrem mudanças conceituais em 

relação ao acesso dos produtos que, em alguns casos, deixa de se 

apresentar num suporte físico, passando a assumir a forma de 

um arquivo passível de download, como ocorre com os livros, 

no formato de e-books, e as músicas, no formato mp3.  

Segundo a InternetWorldStats o Brasil tem registrado 

37,4% de sua população conectada às webs, via internet. Dado 

que aponta um crescimento substantivo considerando o 

percentual de 2001, que registrou apenas 7% da população 

conectada à rede (E-COMMERCE, 2012). 
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Esse percentual da população conectada à rede 

internacional no Brasil traz um cenário surpreendente no que 

tange ao volume de dinheiro movimentado, via e-commerce. 

Segundo e-bit (2011) o faturamento gerado pelo comércio 

eletrônico no Brasil alcançou os 18,7 bilhões de reais em 

faturamento. Mister destacar que, esse total não considera 

vendas de automóveis, passagens aéreas e leilões on-line, cujos 

os números estão ganhando expressividade. 

Nos últimos dez anos, o comércio eletrônico vem 

apresentando várias inovações, a exemplo da compra coletiva, e 

do leilão on-line, cujas variações vêm acontecendo ultimamente. 

Neste sentido, o artigo em pauta optou por tratar da nova 

modalidade de leilão on-line, conhecida como leilão virtual de 

centavos.  

 

3. ASPECTOS GERAIS SOBRE O LEILÃO VIRTUAL 

NO BRASIL  

 

Segundo a doutrina de Patrícia Peck (2002, p. 98) o 

chamado leilão virtual trata de uma modalidade de negócios 

que, envolve o contato entre diferentes consumidores 

interessados em vender, trocar ou adquirir mercadorias e 

serviços. Em tal prática, os sites tornam-se um ponto de 
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encontro entre usuários compradores e vendedores, propiciando 

uma verdadeira feira livre sem os custos de um estabelecimento 

físico tradicional. 

Advertem os doutrinadores do Direito Digital que, deve-

se diferenciar o leilão virtual, do chamado leilão oficial online. 

O primeiro trata-se de modalidade de e-commerce, que 

compreende juridicamente uma relação de compra e venda de 

produto ou de prestação de serviço, afetada por cláusulas 

contratuais de fornecimento e agenciamento, que deve estar em 

consonância com o Código Civil Brasileiro, bem como, com o 

Código de Defesa do Consumidor. O segundo está vinculado à 

legislação brasileira de leilões, nesta a figura do leiloeiro é 

indispensável para referendar o arremate do produto objeto do 

leilão, avalizando sua origem, qualidade e autenticidade. Os 

leiloeiros são classificados legalmente como agentes auxiliares 

do comércio que recebem comissão, cujas alíquotas estão 

estipuladas em legislação própria, Decreto n. 21.981/1932. 

Conforme o §5º do art. 22 da Lei n. 8666/93 o leilão 

compreende também modalidade de licitação, in verbis:  

§5º. Leilão é a modalidade de licitação entre 

quaisquer interessados para a venda de bens 

móveis inservíveis para a administração ou de 

produtos legalmente apreendidos ou penhorados, 

ou para a alienação de bens imóveis prevista no art. 
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19, a quem oferecer o maior lance, igual ou 

superior ao valor da avaliação”. 

De modo que, o leilão virtual, tratado no artigo em 

questão diz respeito às relações de compra e venda, via e-

commerce, sem quaisquer interferências das leis que afetam o 

leilão realizado por leiloeiro, ou mesmo, pela administração 

pública como modalidade licitatória.  

O leilão virtual via e-commerce apresenta-se como já 

referido de diversas maneiras. Segundo Patrícia Peck (2010, p. 

111) este se divide em leilão por: (1) preço mínimo/maior 

oferta; (2) sem preço mínimo/maior oferta; (3) oferta pelo 

comprador; (4) B2B; (5) B2C.  

O leilão virtual de centavos, também conhecido por 

leilão de bids, compreende a reunião de algumas das 

modalidades acima, incluindo-se algumas inovações. 

Comumente trata-se de uma relação do tipo B2C, business to 

consumer, que se utiliza das ofertas (lances) realizadas por 

vários potenciais compradores, havendo para tanto, a estipulação 

de um preço mínimo para o arremate – compra – do produto, 

onde o comprador que oferta o maior lance, na maior parte dos 

casos, leva a mercadoria por um valor surpreendentemente 

baixo. 
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Segundo Peres e Costa (2010) O leilão virtual de 

centavos surgiu na Alemanha com o site swooko.com, por volta 

de 2007. Essa verdadeira revolução no modo de oferecer 

produtos e serviços ganhou o mundo e chegou ao Brasil há pelos 

menos três anos. A ideia inspirou vários empreendedores 

brasileiros que a partir de 2009 vêm experimentando um 

surpreendente crescimento, nessa modalidade de e-commerce.  

Segundo reportagem de Peres e Costa (2010) o site Olho 

no Click, o primeiro site do setor no Brasil, em menos de 3 anos 

de atividade acumulou mais de 850 mil usuários cadastrados e 

mais de 6 mil produtos leiloados. Tais números são motivo para 

declarações empolgadas, como a do diretor do site em referência 

Guilherme Pizzini: “Os leilões estão em expansão. Com o 

crescimento do comércio eletrônico no Brasil, o auge do serviço 

ainda está por vir”.  

Entre 2011 e 2012, verificou-se um enorme crescimento 

dos empreendimentos na área de leilão virtual, saindo da casa 

das dezenas, aproximadamente 20 sites, chegando à casa da 

centena, ao ultrapassar número superior a 100 sites (GALO, 

2011).  

Depoimentos de usuários revelam que se trata de uma 

compra com muita emoção, que além das vantagens econômicas 

para o arrematante, se aproxima de um leilão de verdade. Aliás, 
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uma importante estratégia utilizada pelos sites brasileiros tem 

sido exibir além da foto uma pequena matéria com o ganhador: 

Ela deu 2.572 cliques, praticamente seguidos, até 

ser declarada a vencedora. No total, entre créditos 

e o arremate, ela gastou R$ 2.200 para obter as 

chaves do apartamento, localizado na Barra da 

Tijuca que custa R$ 250 mil. Foi o maior prêmio já 

leiloado num site desse gênero no Brasil, com dez 

mil participantes e 93.161 lances. Laise quase não 

acreditou (GALO, 2011).   

Outro site que alcançou recorde de usuários, em 2011, 

foi o Bidshop. Atualmente um dos principais competidores 

desse segmento no Brasil que, se utiliza da seguinte estratégia 

em seus leilões: “permite que os usuários comprem os produtos 

leiloados por preços mais baixos, descontando o valor investido 

nos lances”. O Bidshop, em funcionamento desde maio de 2010, 

já entregou mais de 15.000 itens e conta com 380 mil usuários 

cadastrados. Com faturamento de R$ 12 milhões em 2011. 

 Segundo reportagem da Revista Isto É Dinheiro (2010) uma 

característica da maioria dos sites de leilões de centavo no Brasil 

em sua quase totalidade, o setor é composto por empresas 

pequenas criadas por jovens empreendedores, muitos vindos do 

mercado digital.  

Do ponto de vista jurídico, há um esforço conjunto dos 

empreendedores e advogados do setor em afastar o leilão virtual 
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de qualquer semelhança com jogos de azar, prática 

criminalizada no direito brasileiro. 

O que se verifica na prática é que a relação nos leilões 

virtuais é antes de tudo uma relação B2C – business to consumer 

que, no Brasil é afetada frontalmente pelo Código de Defesa do 

Consumidor. Neste sentido, conforme relatam Peres e Costa 

(2010), a advogada Camila Mazzarella, especialista em Direito 

do Consumidor, afirma que como no Brasil não há leis 

específicas para o varejo online, prevalece o Código do 

Consumidor e adverte os consumidores sobre alguns aspectos da 

relação, como por exemplo:  

(i) alguns sites não explicam com clareza a mecânica 

das ofertas, a quem cabe responsabilidade de troca e 

o que acontece em caso de desistência;  

(ii) em caso de defeito do produto, o site de leilão é 

responsável pela troca;  

(iii) o consumidor pode procurar tanto o site leiloeiro 

quanto a loja para efetuar a troca; 

(iv) as multas sobre o preço final em caso de desistência 

prevista por alguns leiloeiros não podem ser 

cobradas;  
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(v) o usuário tem até 7 dias para desistir, e por fim 

recomenda;  

(vi) para checar a idoneidade do site leiloeiro, confira se 

este publica o seu número de inscrição no Cadastro 

Jurídica, que indica que a empresa está cadastrada na 

Receita Federal, e se o código nacional de atividade 

econômica corresponde às “Atividades de 

intermediação e agenciamento de serviços e negócios 

em geral, exceto imobiliários”. 

Figura das Etapas de Funcionamento dos Sites de Leilão 

virtual no Brasil 

 

Fonte: Galo (2011). 



_______________________________________ 
Scientia Una Olinda Nº13 P. 99-136 Maio 2013 

114 

4. ASPECTOS JURÍDICOS RELACIONADOS À 

LICITUDE DO LEILÃO VIRTUAL DE CENTAVOS 

Destaca-se o fato da legislação brasileira não especificar 

o Leilão de Produtos e Serviços, por meio do e-commerce. 

Porém, isto não significa que, não haja enquadramento legal no 

direito brasileiro para a matéria. Tal enquadramento encontra-se 

no tratamento legal dado aos serviços. Assim, pode-se afirmar 

que o Leilão virtual é um tipo de serviço que, se utiliza da 

tecnologia digital. Assim, faz-se imprescindível destacar as 

opiniões e conceitos dos advogados brasileiros especializados na 

matéria.  

Para Renato Opice Blum & Vera Kaiser Sanches Kerr 

(2008) o leilão virtual, dentro do Direito Brasileiro, trata de uma 

relação jurídica de compra e venda de caráter consumerista (do 

consumidor), amplamente regulada pelo ordenamento jurídico 

pátrio, principalmente pelo Código de Defesa do Consumidor, 

Lei n. 8.078/1990. 

Complementa tal conceito afirmando ser uma atividade 

lícita compreendida como modalidade de e-commerce. De modo 

que o referido autor a define textualmente como modalidade de 

e-commerce: “caracterizada pela compra e venda de produtos 

via internet, por meio dinâmico de fixação do preço, uma vez 

que o preço é fixado por meio de lances, fica afastada a 
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possibilidade de ser o leilão virtual tipificado como 

contravenção penal (jogo de azar ou mesmo loteria)”. (BLUM; 

KERR, 2012). 

Portanto é afastada qualquer semelhança com jogos de 

azar, prática proibida pelo ordenamento jurídico brasileiro, 

definida como contravenção penal, pelo art. 50. do Decreto-Lei 

n. 3.688/1941: 

Art. 50. Estabelecer ou explorar jogo de azar em 

lugar público ou acessível ao público, mediante o 

pagamento de entrada ou sem ele: 

... 

§ 3º Consideram-se, jogos de azar:  

       c) o jogo em que o ganho e a perda dependem 

exclusiva ou principalmente da sorte;  

Na avaliação dos especialistas em Direito Digital, no 

Brasil, não se tratam os leilões virtuais – leilões de lances pré-

pagos – de jogos de azar, pois o resultado não depende apenas 

da sorte de quem participa. Há de fato uma prestação de serviço 

de compra e venda de produtos e serviços como numa loja 

virtual. Segundo Rony Vainzof: “O usuário consegue 

acompanhar os lances que estão sendo dados, e decide se 

continuam ou não no leilão. Ele tem certo controle do processo”. 
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Concorda com tal assertiva o advogado Leandro Bissoli, 

especialista em Direito Digital, para ele “Os leilões virtuais são 

um modelo de comércio eletrônico e funcionam como um 

intermediário entre o consumidor e os fornecedores dos 

produtos. Não é possível dizer que a sorte é a única 

determinante (KERR; BLUM, 2012)” .  

Pode-se perceber que há uma básica diferença entre o 

jogo de azar e o Leilão virtual. No primeiro caso a pessoa não 

tem controle nenhum sobre o resultado que, depende única e 

exclusivamente da sorte. No caso do leilão virtual, o usuário 

sempre poderá dar mais um lance para alcançar o êxito 

necessário, só depende dele.     

Portanto, o leilão virtual ou leilão de lances pré-pagos é 

um tipo lícito de serviço de intermediação de compra e venda, 

onde o elemento “sorte” não é o fator preponderante, portanto, 

encontra-se fora do enquadramento do tipo penal descrito no art. 

50 da Lei de Contravenções Penais. 

Em síntese, a superação das controvérsias levantadas 

acerca da licitude do leilão de centavos no Brasil, indica que o 

sistema jurídico brasileiro recepcionou a nova modalidade de 

comércio eletrônico como contrato misto, por apresentar a 

junção de mais de um tipo contratual e contrato complexo, por 

contemplar uma relação trilateral – agenciador x fornecedor x 
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consumidor. O primeiro tipo trata-se de um contrato de 

prestação de serviço de agenciamento, por internet, na relação 

estabelecida entre pessoa jurídica responsável pelo site do leilão 

virtual e os fornecedores de produtos, denominada na doutrina 

do Direito Digital de uma relação B2B. Há dois outros tipos 

contratuais dentro da chamada relação B2C, quais sejam: (i) 

contrato de prestação de serviço de venda de lances para 

aquisição dos produtos, entre a pessoa jurídica do agenciador 

responsável pelo site que disponibiliza os produtos e os 

consumidores internautas, e (ii) contrato de compra e venda de 

produtos entre os fornecedores de produtos e os compradores – 

consumidores internautas. 

 

5.  LEILÃO DE CENTAVOS À LUZ DO CÓDIGO 

BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR  

Nas relações B2C – business to consumer – encontramos 

a incidência da Lei Brasileira de Defesa do Consumidor. O e-

commerce do tipo leilão de centavos é uma relação do tipo B2C 

da pessoa jurídica ou física responsável pelo leilão em relação 

aos usuários (consumidores) e B2B – business to business – da 

pessoa titular do leilão virtual em relação aos fornecedores de 

produtos ou serviços veiculados. A lei em questão trata de um 

conjunto de normas jurídicas que visa proteger a parte mais 
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frágil na relação, o consumidor. Dentro da máxima do princípio 

da igualdade, legado da tradição romana: “tratar os iguais de 

maneira igual, os desiguais de maneira desigual, na medida de 

suas desigualdades”, ou seja, se há desigualdades deverá haver 

compensações legais. Neste sentido, o repertório legal trazido 

pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC) abrange vários 

princípios protetivos, segundo a doutrina de Rizzatto Nunes 

(2012), quais sejam:  

(i) Princípio da vulnerabilidade – define o consumidor como 

a parte mais frágil da relação, do ponto de vista técnico e por 

vezes do ponto de vista econômico, tal princípio permite o 

tratamento mais favorável ao consumidor. Por exemplo: 

determinada cláusula de adesão ao site de leilão não informa que 

as despesas com transporte correrão por conta do consumidor, 

na dúvida deverá o contrato ser interpretado favoravelmente ao 

consumidor, Art. 47. As cláusulas contratuais serão 

interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.   

(ii) Princípio da boa fé objetiva – estabelece que o 

fornecedor deverá informar sobre as características do produto 

ou serviço, além dos direitos e obrigações de cada um de 

maneira clara, bem como, prevenir e reparar todos os danos 

causados ao consumidor, salvaguardando, sua integridade física, 

psicológica e patrimonial. Por exemplo: no termo de vinculação 
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para tornar-se afiliado de um site de leilão de centavos as 

cláusulas que se referem às obrigações do usuário deverão ser 

redigidas de maneira clara, em destaque, evitando-se dúvidas e 

prejuízos ao consumidor, sob pena dessas cláusulas tornarem-se 

sem efeito perante o afiliado (consumidor). Art. 4⁰, inciso III: 

harmonização dos interesses dos participantes das relações de 

consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a 

necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de 

modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem 

econômica (art. 170 da C.F.), sempre com base na boa-fé e 

equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores; 

(iii) Princípio da reparação integral – imputa ao fornecedor a 

obrigação de reparar integralmente o consumidor por todos os 

prejuízos causados, materiais e imateriais. Por exemplo: ocorre 

atraso na entrega de determinado produto, caso seja 

demonstrado que o consumidor chegou a afetar seus 

rendimentos e sua moral, devido à demora na entrega do 

produto, tais prejuízos deverão ser totalmente indenizados. Art. 

6⁰ VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e 

morais, individuais, coletivos e difusos; 

(iv) Princípio da teoria do risco econômico – define a 

chamada responsabilidade civil objetiva, ou seja, o fornecedor 
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responde perante o consumidor pelo resultado da obrigação, 

independente de culpa e solidariamente, por falhas na prestação 

de serviço. Por exemplo: o consumidor arrematou um produto e 

o fornecedor não o entregou, deverá o site de leilão responder 

solidariamente e independente de culpa pela não entrega do 

produto. Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo 

duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios 

de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou 

inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o 

valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com 

as indicações constantes do recipiente, da embalagem, 

rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações 

decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a 

substituição das partes viciadas. 

Cabe destacar que, na lei brasileira o consumidor tem 30 

dias para reclamar os vícios (problemas, falhas, inadequações de 

quantidade ou qualidade) aparentes em relação a bens perecíveis 

(alimentos), e 90 dias para reclamar sobre os produtos duráveis 

(eletrodomésticos, eletrônicos, etc), caso contrário o consumidor 

perderá o seu direito de reclamação – prazo decadencial, há 
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também o prazo para o exercício do direito de ação – prazo 

prescricional1.   

Além do direito de reclamação por falhas e acidentes 

provocados, em uma relação de consumo o fornecedor de 

produto ou serviços por internet, também suportará a 

possibilidade do chamado direito de arrependimento. Segundo 

Rodrigo de Carvalho (2002) o direito de arrependimento 

consiste na possibilidade de retratação do consumidor, 

desistindo da compra em até 7 dias após o recebimento do 

produto ou execução do serviço. Tal possibilidade, não causa 

instabilidade no sistema brasileiro de comércio eletrônico, pois a 

ocorrência se dá, via de regra, quando o produto é imprestável 

ao uso, provocando grande decepção ao consumidor.   

Estabelece o art. 49. do CDC:  

O consumidor pode desistir do contrato, no prazo 

de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de 

recebimento do produto ou serviço, sempre que a 

contratação de fornecimento de produtos e serviços 

ocorrer fora do estabelecimento comercial, 

especialmente por telefone ou a domicílio.    

                                                 
1 Corresponde ao prazo para a propositura da ação judicial, que na seara consumerista 

deve considerar o cumprimento da reclamação dentro do prazo decadencial (art. 26 do 

CDD). O prazo prescricional na relação de consumo segundo art. 27 do CDC é de 5 

anos, contados da ocorrência do fato, identificando-se o responsável. Bem, após a 

reclamação o fornecedor, no sentido de evitar uma demanda judicial, tem via de regra, 

o prazo de 30 dias para resolver a questão reclamada. 



_______________________________________ 
Scientia Una Olinda Nº13 P. 99-136 Maio 2013 

122 

Assim, deverá a pessoa jurídica nacional que desenvolva 

o leilão de centavos estabelecer em seu site de maneira clara as 

regras de participação do leilão, de modo a evitar dúvidas ou 

incertezas aos potenciais consumidores, bem como, credenciar 

pessoas jurídicas idôneas que evitem abalos à reputação do 

negócio de leilão virtual no Brasil, fazendo com que haja um 

distanciamento dos concorrentes, não simplesmente pelo 

número de afiliados, mas, sobretudo, pela boa imagem 

propagada pelo cumprimento absoluto dos princípios e 

determinações do Código de Defesa do Consumidor. 

    

6.  O LEILÃO VIRTUAL CONFORME AS LEIS QUE 

TRATAM DO REGISTRO DE EMPRESAS NO BRASIL  

 

No tocante à legalização das operações de 

empreendimentos no ramo do leilão virtual deve-se considerar 

que a constituição de uma empresa nacional, ou seja, com sede 

administrativa no Brasil e constituída sob as leis nacionais, 

estabelece uma maior segurança jurídica e sustentabilidade do 

empreendimento perante os órgãos de controle nacionais, e 

principalmente perante os potenciais afiliados / consumidores. 

Sabe-se que tal decisão afasta-se da possibilidade de uma 

aventura empresarial. É nesse espírito de seriedade empresarial e 
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segurança jurídica que deve se realizar a implantação desse tipo 

de negócio no Brasil. De modo que, deve-se evitar a 

constituição de uma empresa estrangeira, que necessita de 

aprovação do Chefe do Poder Executivo – Presidente da 

República. Destaca-se nesse ponto que, as maiores 

multinacionais presentes no mercado brasileiro constituíram-se 

da forma indicada neste parágrafo, ou seja, criaram pessoas 

jurídicas nacionais.  

Dentro desse contexto, há o levantamento de algumas 

opções quanto ao tipo da pessoa jurídica, como também, em 

relação à escolha do lugar mais indicado para constituição da 

referida pessoa jurídica.  

Iniciam-se os esclarecimentos quanto à modalidade de 

pessoa jurídica. Destaca-se que há no Direito Brasileiro pelo 

menos sete tipos de sociedades, das quais selecionamos apenas 

duas para discussão, pelo fato de que são os tipos mais usuais no 

Direito Brasileiro. Ambas destacam-se pela característica de 

revestir atividades de natureza empresarial.  

A primeira constitui um modelo juridicamente 

consagrado, trata-se da sociedade anônima – S.A. Tal modelo 

apresenta uma constituição mais complexa e de custo mais 

elevado. Complexa quanto à necessidade de formatação de 

vários órgãos obrigatórios, como conselho fiscal, conselho 



_______________________________________ 
Scientia Una Olinda Nº13 P. 99-136 Maio 2013 

124 

administrativo, além da assembleia geral de sócios e diretoria. 

Apresenta algumas vantagens, em relação aos demais tipos, por 

exemplo, a subscrição pública e a negociação de ações na bolsa 

de valores, permitindo aporte especulativo, emissão de valores 

mobiliários, conforme estabelece os artigos da Lei n. 6404/1976. 

(COELHO, 2012)   

O segundo modelo é o da sociedade limitada que, 

apresenta uma constituição mais simplificada e com menor 

custo, regulada principalmente pelo Código Civil Brasileiro. Por 

se tratar de um modelo contratual, diferentemente do estatutário, 

dispensa a realização de assembleia e constitui-se simplesmente 

pelo registro do contrato social na Junta Comercial de qualquer 

um dos Estados da federação brasileira. Segundo Coelho (2012) 

a vantagem é que tal modelo é menos burocrático quanto à 

constituição e alterações contratuais, e principalmente, quanto à 

apresentação das demonstrações contábeis.  

Nada impede que, logo após haja a devida transformação 

de tal modelo para uma sociedade estatutária, a exemplo da 

sociedade anônima. Além disso, a lei permite que este tipo 

societário – sociedade limitada – se valha de maneira 

complementar da Lei da Sociedade Anônima (Lei n. 

6404/1976). O que permite, por exemplo, a aplicação do 

aumento de capital por previsão contratual, chamado de capital 
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autorizado; instituição do conselho fiscal, além da assembleia de 

sócios. Por fim, destaca-se também o fato de que, assim como 

nas sociedades anônimas, nas sociedades limitadas os sócios 

possuem limitação da responsabilidade pelas dívidas sociais, 

excetuando-se à aplicação da Teoria da Desconsideração da 

Pessoa Jurídica – caso em que os sócios respondem com seu 

patrimônio pessoal constatando-se fraude, desvio de finalidade 

ou abuso de poder. Em outros termos, o modelo contratual da 

sociedade limitada é perfeitamente cabível à constituição de 

uma pessoa jurídica capaz de realizar o leilão de centavos, 

dotada simultaneamente de segurança jurídica e de facilidade de 

constituição, bem como, de simplificação no cumprimento de 

suas obrigações contábeis.  

Portanto, indica-se o modelo da sociedade limitada, 

arquivando-se os seus atos constitutivos na Junta Comercial do 

Estado, cujo endereço dependerá da escolha do município. 

 

7.  ARQUITETURA JURÍDICO-TRIBUTÁRIA DO 

LEILÃO VIRTUAL  

 

A definição do CNAE – Código Nacional de Atividade 

Econômica é o ponto de partida para o estabelecimento do 

regime de tributação de uma empresa no ramo de Leilão de 



_______________________________________ 
Scientia Una Olinda Nº13 P. 99-136 Maio 2013 

126 

Centavos. Sabe-se que este é basicamente um negócio de 

serviço de intermediação de venda de produtos e serviços - 

negócios em geral. No Brasil, não há CNAE específico para 

serviços de intermediação, via internet, porém existe um código 

geral de enquadramento o 74-90-1-04 – Atividade de 

Intermediação de Serviços e Negócios em Geral, exceto 

imobiliários. Além disso, deve-se observar que há outras 

atividades de agenciamento e intermediações correlacionadas 

que devem fazer parte da descrição dos objetivos da empresa em 

seu contrato social (cláusula – do objeto social), por exemplo: 

CNAE n. 63.19.4-00 – Portais, Provedores de Conteúdo e outros 

Serviços de Informações de Internet, CNAE n. 63.11.9-00 – 

Tratamento de Dados, outros Provedores de Serviço de 

Aplicação e Serviços de Hospedagem na Internet.  

Destaca-se que existe a possibilidade de se agregar 

outras atividades ao objeto social de uma pessoa jurídica que 

atue no ramo de leilão virtual de centavos no Brasil, atividades 

como a fabricação e compra e venda de produtos. Porém, do 

ponto de vista tributário haverá a incidência de outras 

modalidades de impostos, como o ICMS – Imposto sobre 

Circulação de Mercadorias (imposto estadual, cuja alíquota 

varia estado a estado, e conforme o tipo de produto 

comercializado, por exemplo, em Pernambuco é para a maioria 
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dos produtos 17,5%), outro imposto a se considerar é o IPI - 

Imposto sobre Produtos Industrializados (imposto federal, cuja 

alíquota, varia conforme o tipo de produto fabricado).   

Contudo, este artigo científico defende a não agregação 

de outras atividades fora da prestação de serviço, pois 

burocratiza a constituição e principalmente a contabilidade, 

dificultando o planejamento tributário e a eficiência 

administrativa e financeira do negócio de Leilão virtual.  

A arquitetura jurídica do negócio Leilão virtual a ser 

implantado no Brasil deverá limitar-se ao exercício de 

atividades afins dentro do contexto da prestação de serviços de 

agenciamento e intermediação de produtos e negócios em geral, 

evitando incluir outras atividades que apresentem carga 

tributária diversa. Caso seja necessário, aconselha-se a 

constituição de outra pessoa jurídica especializada na realização 

de compra e venda de mercadorias, incluindo também a 

fabricação de produtos. De modo que, a emissão da nota fiscal 

de compra e venda do produto dirigida ao afiliado/consumidor 

será realizada pelo fornecedor e parceiro da empresa de Leilão 

virtual. 
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7.1. Considerações sobre o planejamento tributário 

aplicado ao leilão no Brasil  

 

Sabe-se que o Sistema Tributário Brasileiro é um dos 

mais complexos do mundo, com incidência de vários tipos de 

impostos. Em síntese, quando há a constituição de uma pessoa 

jurídica no âmbito da prestação de serviços, a exemplo de uma 

Sociedade Limitada atuante no ramo do leilão virtual ocorre a 

incidência de impostos em nível municipal e em nível federal, 

além das contribuições previdenciárias que incidirá sobre a folha 

de pagamento.  

Segue abaixo o rol de impostos municipais: 

(i) IPTU - Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana 

(alíquota que incide sobre determinado percentual do valor 

venal do imóvel), portanto, além do valor de aluguel pago para 

se estabelecer no Brasil, deverá a pessoa jurídica pagar o valor 

referente ao IPTU da sede, seja ela alugado ou não.  

(ii)  ISS – Imposto sobre a Prestação de Serviços (possui 

alíquota que incidirá sobre o total das receitas auferidas pela 

prestação de serviços, esta alíquota varia de acordo com a 

modalidade de serviço, além do que, cada município possui sua 

tabela de alíquotas, que chega no máximo a 5%), portanto, há 

uma alíquota específica que a pessoa jurídica terá que recolher 
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ao município que estará estabelecida, conforme sua modalidade 

de serviço de Agenciamento e Intermediação de Produtos e 

Negócios em Geral, esta alíquota incidirá sobre o valor da 

comissão auferida pela prestação do serviço de intermediação, 

que constitui a diferença entre o valor arrecadado a título de 

lances e o valor pago ao fornecedor pelo produto arrematado, 

sobre determinado produto ou serviço; 

O levantamento a ser realizado para identificação do 

município que sediará a pessoa jurídica atuante no ramo de 

leilão virtual deverá levar em conta a menor alíquota possível, 

para que se tenha um menor encargo tributário possível.  

Segue abaixo rol de impostos federais incidentes sobre o serviço 

em questão: 

(i) IRPJ – Imposto de Renda sobre Pessoa Jurídica: poderá 

ser apurado, por meio do lucro real ou lucro presumido, portanto 

terá alíquotas de incidência sobre o lucro líquido ajustado 

diferenciadas, conforme a opção tributária adotada. 

(ii) CSLL – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido: 

alíquota de 9% incidente sobre o lucro líquido, diferencia-se da 

alíquota de IRPJ.  

(iii) PIS – Programa de Integração Social: alíquota incidente 

sobre a receita bruta total, esta alíquota varia conforme o regime 

de tributação, se Lucro Real ou Lucro Presumido. 
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(iv) COFINS – Contribuição para o Financiamento da 

Seguridade Social – alíquota incidente sobre a receita bruta 

total, esta alíquota varia conforme o regime de tributação, se 

Lucro Real ou Lucro Presumido. 

O segmento de prestador de serviços de sites de leilão 

virtual define-se como atividade que disponibiliza aos 

fornecedores parceiros um ambiente de loja virtual para a venda 

de seus produtos, por sistema de lances pré-pagos. Por esta 

prestação de serviço o Empreendedor do Site cobra a devida 

comissão, devido à intermediação dos negócios realizados, entre 

os compradores e vendedores. Neste sentido, adverte Ronaldo 

Hofmeister (2010) que deverá o empresário do ramo optar por 

um dos seguintes regimes de tributação:  

i) Lucro Real que tem seu o período de apuração trimestral com 

pagamento das quotas trimestrais, ou anual com pagamento de 

quotas mensalmente. Sua base de cálculo consiste no lucro 

líquido do período de apuração ajustado pelas adições, exclusões 

ou compensações estabelecidas em Lei. 

ii) Lucro Presumido, cujo empreendedor desta atividade poderá 

ser optante, desde que, sua receita total, no ano-calendário 

anterior, não tenha sido superior ao limite de R$ 48.000.000,00 

no ano anterior ou R$ 4.000.000,00 ao mês. Trata-se de uma 

forma simplificada de tributação utilizada para determinar a 
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base de cálculo do Imposto de Renda (IRPJ) e da Contribuição 

Social sobre o Lucro (CSLL) das pessoas jurídicas em 

substituição a apuração pelo Lucro Real. O imposto deverá ser 

apurado trimestralmente nos dias 31 de março, 30 de junho, 30 

de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário. Base de 

cálculo: corresponde a 32% do valor da receita bruta.  

Destarte, conforme preceitua Machado (2012) para se 

determinar com exatidão o melhor regime tributário de 

enquadramento para o caso em foco, devem-se considerar as 

possibilidades de abatimento na base de cálculo do IRPJ, 

incluindo-se todas as despesas operacionais.  

Por fim, destaca-se que do ponto de vista contábil é 

necessário que se faça uma análise cuidadosa do valor do 

faturamento com relação aos custos e despesas do 

empreendimento que se torna possível quando disponibilizadas 

informações concretas sobre os números do negócio. De modo 

que, poderá ser determinada a forma de tributação mais 

vantajosa.  
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8.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após a análise pormenorizada dos aspectos jurídicos 

estratégicos pertinentes ao negócio de Leilão virtual no Brasil, 

devidamente respaldada pelo exercício hermenêutico, cabe tecer 

algumas considerações diagnósticas e outras prospectivas, 

passíveis de reforço e críticas dos demais estudiosos do Direito 

Digital, quais sejam:  

1. O Brasil apresenta um crescente mercado consumidor 

voltado para o e-commerce, que se vale do serviço de site 

agenciador, que disponibiliza produtos de terceiros 

(fornecedores) com o objetivo de atender consumidores que 

utilizam suas estratégias de lances (ofertas) para o arremate dos 

produtos a um valor surpreendentemente baixo; 

2. O leilão de centavos foi recepcionado pelo ordenamento 

jurídico pátrio como negócio juridicamente válido, que pode ser 

classificado como contrato misto e complexo de natureza 

consumerista. Respectivamente por apresentar a junção de mais 

de um tipo contratual e por contemplar uma relação trilateral – 

agenciador x fornecedor x consumidor. O primeiro tipo trata-se 

de um contrato de prestação de serviço de agenciamento, por 

internet, na relação estabelecida entre pessoa jurídica 

responsável pelo site do leilão virtual e os fornecedores de 
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produtos, denominada na doutrina do Direito Digital de uma 

relação B2B. Há dois outros tipos contratuais dentro da chamada 

relação B2C, quais sejam: (i) contrato de prestação de serviço de 

venda de lances para aquisição dos produtos, entre a pessoa 

jurídica do agenciador responsável pelo site que disponibiliza 

produtos e serviços aos consumidores internautas, e (ii) contrato 

de compra e venda de produtos entre os fornecedores de 

produtos e os compradores – consumidores internautas; 

3. A escolha do modelo jurídico contratual ou estatutário 

capaz de revestir a pessoa jurídica titular do negócio de leilão de 

centavos no Brasil possui relevância nos custos de gestão, 

principalmente de ordem contábil; 

4. A especialização e limitação do objeto social baseado no 

código nacional de atividade econômica classificado por serviço 

de agenciamento e intermediação de serviço e negócio afasta a 

incidência de outros impostos, fator importante para um bem-

sucedido planejamento tributário;   

5. O enquadramento tributário adequado dependerá do 

competente planejamento que, indicará a sobrevivência exitosa 

do negócio; 

6. O Brasil tem um sistema de constituição de empresa, 

bem como, de enquadramentos tributários complexos, porém o 

negócio de leilão virtual apresenta uma relativa facilidade de 
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implementação e gestão, desde que, seja especializado e bem 

articulado com bons parceiros. 
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RESUMO 

 

A prática reflexiva, a partir dos estudos de John Dewey, tem 

estado presente nas discussões científicas como elemento 

indispensável ao processo de desenvolvimento do ato educativo. 

Hoje, vários estudos comprovam a notória contribuição do ato 

de refletir no desenvolvimento profissional do professor, 

ressaltando o exercício contínuo da reflexão como item 

fundamental para um desempenho diferenciado. Nas Instituições 

de Ensino Superior (IES), a prática reflexiva, além de 

incentivada, deveria ser um pressuposto, uma vez que ela está 

associada à qualidade do ensino. No entanto, a oferta de ações 

que geram oportunidade para os docentes refletirem sobre sua 

prática é escassa nestas instituições. Diante disso, o presente 

artigo procurou identificar as ações de incentivo à prática 
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reflexiva docente, além de ponderar os desafios para a 

implementação dessas iniciativas e propor alternativas que 

promovam o desenvolvimento do ato reflexivo docente no curso 

de Administração da Universidade Federal de Pernambuco 

(UFPE). Os resultados apontam que não há quaisquer ações ou 

medidas institucionalizadas que estimulem os docentes a 

refletirem sobre suas experiências, configurando um problema 

estrutural do ensino como um todo, no qual o sistema 

burocrático, a sobrecarga de trabalho e a resistência dos próprios 

professores e alunos constituem grandes barreiras.  

 

PALAVRAS-CHAVE 

Docência. Ensino Superior. Prática Reflexiva. 

 

ABSTRACT 

The reflective practice, from the studies of John Dewey, has 

been present in scientific discussions as an essential element of 

the development process of teaching. Today, several studies 

demonstrate the remarkable contribution of the act of reflection 

in teacher development, emphasizing the continuous exercise of 

reflection as a key item for a good performance. In Brazilian 

Colleges and Universities, reflective practice should appear 

always associated with quality teaching, and should be a 

requirement being increasingly requested to teachers. 

Nevertheless, there are little formal training opportunities for 

teachers on this area of reflection, even in higher education 

institutions. Therefore, this article aims to identify actions to 

encourage reflective practice teaching, to consider the 

challenges of the implementation of these initiatives and to 

propose alternatives that promote the development of reflexive 

act teaching in the Business course at UFPE. The results show 

that there are no institutionalized actions that encourage teachers 
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to reflect on their experiences. It is a structural problem of 

education, in which the bureaucratic system, the workload and 

the resistance of the teachers and students are great barriers. 

 

KEYWORDS 

Higher Education. Reflective Practice. Teaching.  

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A crescente preocupação com a docência no ensino 

superior tem proporcionado um aumento nos estudos sobre o 

tema da formação e do desenvolvimento profissional de 

professores para além de um saber meramente teórico-

disciplinar. Dentre os fatores explicativos dessa preocupação 

crescente, está a expansão quantitativa da educação superior e, 

conseqüentemente, o aumento do número de docentes, que, em 

grande parte, estão despreparados para desenvolver a função 

questionadora da profissão, tornando-se reprodutores de 

conhecimento teórico (PIMENTA, 2008). 

No Brasil, a concepção de treinamento de profissionais 

de ensino para as necessidades do setor produtivo é dominante. 

Como aponta Chauí (2001), vive-se uma crise universitária que 

evidencia as instituições de ensino superior como meras 

prestadoras de serviço, nas quais os critérios de produtividade – 
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quantidade, tempo e custo – é que definem as regras. O ensino 

passa, então, a ser um serviço moldado para satisfazer o cliente.  

Essa realidade, por sua vez, minimiza a participação dos 

professores nas decisões curriculares, restringindo-a ao espaço 

disciplinar, o que dificulta o desenvolvimento de habilidades 

pedagógicas para que possam questionar as contradições da 

formação dos estudantes e propor novas possibilidades. Os 

professores, preocupados com a execução de suas disciplinas, 

não refletem sobre o papel que exercem como formadores de 

opinião ou sobre seus métodos de ensino, permanecendo 

distantes do que deve ser o objetivo principal das IES: a 

formação de um profissional de nível superior com consciência 

crítica (CAVALLET, 1999). 

Schön (2000) advoga que a construção do conhecimento 

profissional deve estar menos calcada na concepção de 

racionalidade técnica, dando espaço à noção de que a prática 

profissional, nos diversos campos, envolve zonas de 

ambigüidade, indeterminação e surpresas, nas quais aquele tipo 

de concepção tende a ser insuficiente. Nesse sentido, o contínuo 

exercício da reflexão por parte dos profissionais é assinalado 

como componente chave para a prática e desempenho 

diferenciados. 
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Assim, o movimento da prática reflexiva evidencia a 

idéia de que os professores devem exercer, junto com outras 

pessoas, um papel ativo na formulação dos propósitos e 

finalidades de seu trabalho. O ato de refletir implica também que 

o professor – e não somente a universidade, como tem ocorrido 

– tem conhecimento e autonomia para enriquecer o campo de 

boas práticas de ensino (COCHRAN-SMITH & LYTLE, 1993). 

O conceito do professor como um profissional reflexivo 

parece reconhecer a expertise que existe nas práticas de bons 

professores, o que Schön (2000) denominou de “conhecimento-

na-ação”. Da perspectiva do professor, isso significa que o 

processo de compreensão e de melhoria de seu próprio ensino 

deve começar da reflexão sobre sua própria experiência e que o 

tipo de saber advindo unicamente da experiência de outras 

pessoas é insuficiente (ZEICHNER, 2008). 

Nesse sentido, partindo do pressuposto que as 

Instituições de Ensino Superior (IES) são parcialmente 

responsáveis pela formação de profissionais competentes, elas 

devem fornecer ações de incentivo à prática reflexiva, uma vez 

que esta tem buscado representar o novo papel que deve ser 

desempenhado na educação, com ênfase na investigação da 

própria prática, no processo interativo e no diálogo com a 

situação real (PÉREZ GÓMEZ, 1992). Apesar disso, a oferta de 



_______________________________________ 
Scientia Una Olinda Nº13 P. 137-175 Maio 2013 

142 

ações de capacitação formal que oferece a oportunidade para os 

docentes refletirem sobre suas práticas é escassa nas instituições 

de ensino superior (GODOY, 2000). 

 Assim, o estudo proposto tem a intenção de identificar 

as ações de incentivo à prática reflexiva docente no curso de 

administração da Universidade Federal de Pernambuco - UFPE, 

além de ponderar os desafios para a implementação dessas 

iniciativas e propor alternativas que promovam o 

desenvolvimento do ato reflexivo a partir da literatura estudada 

e da análise dos dados coletados. 

 

2. PROBLEMA DE PESQUISA E OBJETIVO 

 

Porto (2001) defende que os docentes, assim como os 

alunos, sempre foram submetidos a práticas tradicionais, nas 

quais estão presentes a repetição, a fragmentação do saber, o 

incentivo à cópia e a aversão à criatividade. Tal cenário reforça a 

necessidade de repensar a formação do professor, estimulando o 

pensamento crítico-reflexivo e oferecendo meios para que haja o 

desenvolvimento da autonomia e colaboração.  

As IES possuem papel determinante na transformação da 

realidade ensino-aprendizagem, uma vez que, de acordo com 
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Sól (2004), o ambiente de formação possui uma relação estreita 

com a construção da identidade profissional.   

Assim, considerando a necessidade de implantação de 

práticas que promovam a reflexão dos docentes por parte das 

instituições de ensino superior, a presente pesquisa se propõe a 

analisar uma IES específica, respondendo a seguinte pergunta de 

pesquisa: Atualmente, há no curso de Administração da UFPE 

ações que incentivam a prática reflexiva docente? 

Como desdobramento, o objetivo geral da pesquisa é 

identificar as ações de incentivo à prática reflexiva docente no 

curso de Administração da UFPE, gerando como objetivos 

secundários: a) ponderar os desafios para a implementação 

dessas práticas; e b) propor alternativas que promovam o 

desenvolvimento do ato reflexivo nesta instituição. 

 

3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 Reflexão, Identidade e Formação Docente 

 

O debate sobre a construção da identidade do professor 

como profissional reflexivo é um tema que tem estado presente 

nas discussões científicas desde a década de 90, quando 

questões importantes sobre a formação docente tornaram-se 
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explícitas (CAMARGO; PETRILLI, 2006).  A reflexão é, 

certamente, o eixo central nesses estudos, que buscam melhorias 

na prática docente.  

Segundo Palmer (1990), um bom ensino não tem a ver 

apenas com boas técnicas. Apesar de muitas delas auxiliarem na 

conexão entre aluno, professor e conteúdo, elas não são 

suficientes, pois constituem apenas ferramentas para que o 

professor desenvolva seu modo próprio de ensino, cuja 

construção se dá através da prática reflexiva que busque o 

descobrimento de uma identidade própria.  

Nóvoa (1995), corroborando Palmer (1990), advoga que 

a formação docente implica um investimento pessoal, um 

trabalho livre e criativo sobre os percursos e os projetos 

próprios, com vista à construção de uma identidade, que é 

também uma identidade profissional. 

Para que o professor saiba o que está ensinando, 

considerando que ele ensina o que é, faz-se imprescindível que o 

mesmo se conheça. Assim, nesse artigo estamos chamando de 

identidade todos os fatos, características, símbolos e demais 

aspectos que possam ser conhecidos sobre uma pessoa. 

A construção de uma identidade profissional docente é, 

portanto, um processo infinito que é fruto do quadro de 

referências do professor, através do qual ele consegue 
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estabelecer percepções, interpretar e conferir significados à sua 

atividade. Edifica-se em um contexto específico e no significado 

pessoal que o docente confere à sua prática, baseando-se em 

história de vida e valores pessoais (PIMENTA E GHEDIN, 

2002). 

Nesse sentido, considerando os ensinos de Palmer 

(1997), conclui-se que: (i) o ensino é relacional; (ii) o professor 

não apenas repassa conteúdos, mas sobretudo ensina o que é em 

essência; (iii) isso gera necessidade de reflexão para 

autoconhecimento e construção de identidade/integridade.  

Motta e Vasconcelos (2006), tratando do conceito de 

aprendizagem organizacional, afirmam que essa é 

fundamentalmente baseada no questionamento e na mudança, 

englobando aspectos que envolvem a identidade dos indivíduos. 

Ou seja, tanto na aprendizagem pessoal, educacional, quanto na 

aprendizagem organizacional, o ensino que mais influencia o 

indivíduo é aquele que é adquirido pela própria experiência, 

baseando-se em suas próprias impressões e descobertas, através 

de práticas reflexivas.  

Isto se dá porque os indivíduos, naturalmente, agem de 

acordo com suas crenças e pressupostos (valores), os quais 

embasam sua ação e oferecem padrões de interpretação da 

realidade. 
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Sabemos, entretanto, que não se pode reduzir o ensino a 

uma experiência intelectual, espiritual ou emocional, sob pena 

de o ensino ser abstrato, pueril, ou narcisista, respectivamente. 

Tudo tem que estar reunido e o ensino deve ser holístico. Assim, 

é imperioso que o professor não desequilibre sua atuação 

profissional focalizando um desses três aspectos em detrimento 

de outros. Essa busca constante de equilíbrio requer reflexão.  

Nesta perspectiva, a prática reflexiva se coloca como um 

grande desafio, pois demanda, na formação de professores, 

habilidades para criar estratégias que auxiliem no 

desenvolvimento de seus alunos, sem desmerecer o 

conhecimento técnico, o pedagógico ou o experiencial. Para 

conseguir articular tal situação, é fundamental que ele tenha 

incentivo e oportunidades de refletir sobre a própria prática 

(SÓL, 2004). 

 

3.2 Prática Reflexiva 

A prática reflexiva é um conceito do campo da educação 

e está amparada na premissa de que a experiência é uma das 

principais formas de aprendizado e que o exercício da reflexão é 

uma estratégia que maximiza o aprendizado a partir da 

experiência (BOUD; WALKER, 1990). 
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Nesse cenário, o contínuo exercício da reflexão pelos 

profissionais é assinalado como elemento fundamental para a 

prática e desempenho diferenciados, para o aprendizado 

contínuo a partir de experiências práticas (DEWEY, 1979; 

SCHÖN, 1983) e, inclusive, para a revisão crítica de 

perspectivas pessoais (MEZIROW, 1991). 

Schön (2000) defende que a construção do conhecimento 

profissional deve estar cada vez menos pautada na racionalidade 

técnica, dando espaço à concepção de que a prática profissional, 

nos diversos campos, envolve zonas de ambiguidade, 

indeterminação e improviso, nas quais aquele tipo de concepção 

tende a ser insuficiente. 

Algumas práticas concretas podem ser exemplificadas, 

compondo um conjunto de estratégias que potencializam a 

reflexão e que podem vir a ser integradas tanto como práticas de 

educação pessoal como institucional.  

Ao nível individual, há as práticas reflexivas pessoais, 

com maior ou menor grau de estruturação, como a reflexão na 

ação e depois da ação (SCHÖN, 1983, 2000), e também há a 

revisão de perspectivas pessoais – reflexão crítica a partir de 

“dilemas desorientadores” (MEZIROW, 1991; MOON, 1999). 

Outrossim, há inúmeras outras práticas mais 

sistematizadas, como por exemplo: (i) utilização de diários 
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(journals), registrando e analisando sistematicamente 

experiências e acontecimentos críticos (BOUD; KNIGHTS, 

1996; MOON, 1999); (ii) mapas conceituais (MOON, 1999); e 

(iii) exercícios de auto avaliação (BOUD; KNIGHTS, 1996). 

Caminhando para algo mais socializado, afastando o 

risco do isolacionismo, há ainda práticas que podem ser 

viabilizadas em dupla, como: (i) parceiros de aprendizagem, 

colegas de quem podem ser obtidos feedbacks ou com quem 

podem ser debatidos aspectos específicos da prática (BOUD; 

KNIGHTS, 1996); (ii) processos de feedback (BROCKBANK; 

MCGILL, 2006; REIS, 2007), onde uma determinada pessoa é 

escolhida para sistematicamente fornecer as impressões sobre a 

prática do agente da reflexão; e (iii) coaching individual como 

diálogo reflexivo (JACKSON, 2004; REIS, 2007), que está 

muito em evidência, com diversas empresas se especializando 

na área. 

Finalmente, as práticas reflexivas no nível 

grupal/organizacional, como por exemplo: (i) exame de dilemas 

desorientadores em processos grupais – revisão de pressupostos, 

perspectivas de significado e “teorias em uso” (MEZIROW, 

1991; ARGYRIS, 1992); (ii) reflexão a partir da análise de 

incidentes críticos (MOON, 1999); (iii) coaching reflexivo em 

grupos e em times de projetos (REIS, 2007); (iv) utilização de 
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experiências estruturadas e do ciclo de aprendizagem (KOLB, 

1984) em programas de desenvolvimento; e (v) utilização de 

ciclos do tipo investigação-ação, que, de forma geral, envolvem 

as seguintes etapas: agir-descrever-avaliar-planejar (TRIPP, 

2005) e são úteis na solução de problemas e implementação de 

mudanças.  

Há muitas outras práticas, algumas mais sistematizadas 

outras menos, tais como: pesquisa-ação, comunidades de 

prática; aprendizados a partir de erros; debates e 

compartilhamentos de visões, conhecimentos/experiências, 

intercâmbio intensivo de feedback, experimentação de ideias e 

storytelling (contação de histórias) envolvendo relatos de 

práticas organizacionais.  

De acordo com Schön (2000), as práticas reflexivas 

envolvem três conceitos distintos, quais sejam: a reflexão na 

ação, a reflexão sobre a ação e a reflexão sobre a reflexão na 

ação. Os dois primeiros, segundo o autor, são essencialmente 

reativos e diferenciam-se, apenas, pelo tempo em que 

acontecem: durante a prática e depois do acontecimento, 

respectivamente.  

A reflexão sobre a reflexão na ação, por sua vez, é aquela 

que busca olhar retrospectivamente para a ação e refletir sobre o 

momento da reflexão na ação, isto é, sobre o que aconteceu, o 
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que o profissional observou, que significado atribuiu e que 

outros significados pode atribuir ao que aconteceu.  

Ou seja, a prática reflexiva é mais além do que mera 

avaliação sobre fatos, pois supõe questionamento de identidade, 

autoconhecimento e abertura para mudança efetiva. Em 

aprendizagem organizacional, analogamente, esse tipo de 

reflexão é caracterizada como sendo de “circuito duplo”, pois 

tem como foco não só a experiência, mas a consciência de quem 

reflete, seus vieses e seus contextos. 

 Portanto, a partir da conceituação da prática reflexiva e 

dos meios acima mencionados, é possível perceber, de forma 

mais concreta, as possibilidades de transformação do exercício 

docente ao adotar a reflexão como fator de melhoria no processo 

ensino-aprendizagem. 

 

4. METODOLOGIA 

 

A metodologia adotada na pesquisa depende diretamente 

do objeto em estudo, de sua natureza, amplitude e dos objetivos 

do pesquisador (QUIVY; CAMPENHOUDT, 1998). Dados os 

objetivos deste estudo, trata-se aqui, seguindo a classificação de 

Gil (1991), de uma pesquisa descritiva, pois objetiva descrever 

as características de um certo fenômeno, nomeadamente o 
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incentivo à prática reflexiva docente no curso de Administração 

da UFPE. 

A pesquisa utilizou o método qualitativo. Foram 

escolhidos nove professores do curso de Administração da 

UFPE, dentre os quais havia profissionais com regime de 

dedicação exclusiva, professores assistentes e professores 

substitutos para que todos os tipos de profissionais da docência 

do campo pudessem ser ouvidos. 

O estudo qualitativo consistiu na entrevista semi-

estruturada com esses professores, em data e horário 

previamente marcados. Os pesquisadores não se limitaram ao 

roteiro de entrevista preparado, visto que a entrevista semi-

estruturada é flexível, permitindo que outras perguntas sejam 

formuladas à medida que aspectos novos e relevantes sejam 

percebidos na fala dos respondentes (MERRIAM, 1998). 

Ao utilizar entrevistas no desenvolvimento da pesquisa, 

buscou-se ter uma representação considerável acerca do tema, 

considerando relevante não só a visão dos professores 

substitutos ou assistentes, mas também dos professores-

pesquisadores, com dedicação exclusiva para obter uma 

compreensão mais rica sobre a realidade de ações de incentivo à 

prática reflexiva docente, possibilitando aos pesquisadores 

analisar de forma mais acurada o problema proposto. As 
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transcrições das entrevistas foram analisadas, destacando-se os 

pontos relevantes para o estudo, categorizando-os e 

comparando-os, de forma a identificar padrões, similaridades e 

diferenças (MERRIAM, 1998). 

A escolha metodológica constituiu-se de alguns 

elementos que não se limitaram a uma preferência, mas a uma 

concepção com a qual nos identificamos e que acreditamos que 

responde melhor ao problema de pesquisa (CRESWELL, 2010). 

A preparação da entrevista é uma das etapas mais 

importantes da pesquisa que requer tempo e exige alguns 

cuidados, entre eles destacam-se: o planejamento da entrevista, 

que deve ter em vista o objetivo a ser alcançado; a escolha dos 

entrevistados, que deve ser alguém que tenha familiaridade com 

o tema pesquisado; a oportunidade da entrevista, ou seja, a 

disponibilidade do entrevistado em fornecer a entrevista que 

deverá ser marcada com antecedência para que o pesquisador se 

assegure de que será recebido; as condições favoráveis que 

possam garantir ao entrevistado o segredo de suas confidências e 

de sua identidade e, por fim, a preparação específica que 

consiste em organizar o roteiro ou formulário com as questões 

importantes (BONI e QUARESMA, 2005). 

Na figura abaixo, pode-se observar a estrutura da 

pesquisa, partindo do seu objetivo geral, passando pelos 
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objetivos específicos, suas variáveis, e os temas que deverão ser 

abordados nas entrevistas. Todas as perguntas formuladas no 

instrumento de pesquisa foram inspiradas nessa mandala 

(elaborada pelos pesquisadores), que revela os cuidados acima 

descritos para as entrevistas. 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelos autores. 
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5. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Nesta seção será apresentado, inicialmente, o perfil dos 

entrevistados que integraram o estudo. Em seguida, os 

resultados obtidos nas entrevistas serão analisados e discutidos à 

luz das concepções teóricas destacadas na parte introdutória 

deste artigo, com o propósito de responder à pergunta de 

pesquisa proposta no estudo. 

 

5.1 Perfil  

 

Foram entrevistados nove professores, sendo quatro 

homens e cinco mulheres. Do total, 2 eram professores adjuntos, 

com dedicação exclusiva, 3 eram professores assistentes e 4 

eram professores substitutos; todos eles com pelo menos um ano 

de experiência de ensino no curso de administração da UFPE.   

Dentre as disciplinas lecionadas pelos profissionais 

entrevistados estão: Ética Profissional e Empresarial, Análise 

das Organizações, Introdução à Administração, Administração 

de Vendas, Comunicação, Logística, Gestão da Qualidade, 

Administração de Marketing, Microanálise das Organizações, 

Macroanálise das Organizações, Ética e Filosofia da 

Administração, Administração Contemporânea, dentre outras, 
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totalizando 21 diferentes disciplinas e salientando que alguns 

professores ministram comumente algumas delas.  

No Quadro 1, apresentamos um resumo do perfil dos 

docentes participantes do estudo. Destaque-se que os 

pesquisadores optaram por preservar o máximo possível a 

identidade dos referidos entrevistados, omitindo seus nomes. 

Ressalte-se ainda que o tempo de ensino corresponde, 

exclusivamente, ao tempo de ensino no curso de Administração 

da Universidade Federal de Pernambuco. 

Dentre os tipos de professores relacionados, deve-se 

entender por: (i) Substituto o professor que possui contrato 

temporário com a IES, substituindo, como o nome sugere, o 

professor titular da disciplina; (ii) Assistente o profissional 

efetivo, mas que não possui participação no colegiado; e (iii) 

Dedicação Exclusiva o docente que também desenvolve 

trabalhos como pesquisador. 
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Quadro 1 

Perfil dos professores entrevistados 

Professor Tipo 
Tempo de 

Ensino 

A Substituto 1 ano 

B Assistente 1 ano e meio 

C Substituto 2 anos 

D Substituto 1 ano 

E Assistente 4 anos 

F Assistente 2 anos 

G Substituto 1 ano 

H Adjunto 13 anos 

I Adjunto 4 anos 

Fonte: Dados primários da pesquisa. 

 

5.2 Resultados e Análise 

 

A adoção efetiva de práticas reflexivas ainda aparece 

timidamente no dia-a-dia dos profissionais entrevistados. Quatro 

dos participantes relataram que costumam refletir de forma mais 

frequente sobre a prática profissional. Entretanto, os demais 

questionados (os professores E, F, G, H e I) confessaram que 
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refletem muito pouco sobre suas próprias experiências de 

docência.  

Isso se dá mesmo levando em consideração que a 

maioria absoluta dos entrevistados considera que a prática 

reflexiva altera a prática docente para melhor. A principal causa 

declinada é a falta de tempo para pensar nisso (reflexão) como 

uma atividade destacada, em meio a um ambiente de extrema 

cobrança por produtividade e carga horária pesada.  

 É importante observar, no item acima, a predominância 

de professores com maior tempo de atuação no ensino do campo 

administrativo na UFPE e a ausência de professores substitutos 

neste grupo. Ausência esta que pode ser atribuída, de acordo 

com relatos dos docentes A, C e D, à influência de algumas 

disciplinas cursadas no mestrado da mesma instituição de 

ensino, nomeadamente as disciplinas de Didática e de 

Aprendizagem Organizacional.  

Sobre isso, o professor A resume:  

Percebo que há contribuição durante o mestrado, 

mas depois não vejo qualquer incentivo da 

instituição à prática reflexiva dos docentes 

formados. Pelo contrário, a própria coordenação do 

curso e os colegas de profissão mais antigos 

demonstram ser avessos à reflexão sobre suas 

próprias experiências (...). 
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De modo geral, a partir da análise dos dados da pesquisa, 

percebe-se que o sistema tradicional ainda impera na atuação 

dos professores da graduação em Administração da UFPE, uma 

vez que foi unânime entre os entrevistados as limitações da 

instituição no que tange ao incentivo às práticas reflexivas 

docentes.  

Entenda-se por sistema tradicional o que Pérez Gómez 

(1992) denomina “modelo de racionalidade técnica”, 

defendendo que a atividade do profissional é, sobretudo, 

instrumental, dirigida para solução de problemas mediante a 

aplicação rigorosa de teorias e técnicas científicas.  

Todos os participantes afirmaram, enfaticamente, que 

consideram não haver qualquer incentivo da universidade à 

prática reflexiva dos professores. De acordo com eles, existe 

uma cobrança excessiva quanto à produção acadêmica, 

obrigações burocráticas, cumprimento de conteúdo disciplinar e 

carga horária, por exemplo, o que funciona em direção contrária 

à valorização da reflexão na prática docente.  

 Tal cenário ratifica a concepção de Chauí (2001), 

evidenciando que a universidade encontra-se presa a critérios de 

produtividade (quantidade, tempo e custo), pouco se importando 

com aspectos relevantes na formação docente.  
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Na opinião de todos os entrevistados, a universidade 

deveria incentivar os docentes a refletirem sobre suas 

experiências de ensino formalmente e institucionalmente, 

adotando isso como política organizacional. O professor D 

justifica a opinião ao afirmar: 

(...) Todos ganham. A instituição presta um ensino 

de melhor qualidade, os alunos ganham com uma 

melhor formação e o profissional se desenvolve, 

construindo uma carreira mais sólida. 

O consenso observado nas respostas afirmativas dos 

entrevistados acerca do dever da universidade em incentivar a 

prática reflexiva docente corrobora a visão de Toledo, Araújo e 

Palhares (2005), autores que defendem a ideia de que a 

formação dos professores deveria ser uma tarefa natural das 

universidades, capacitando o professor para a prática reflexiva 

necessária a um bom desempenho – que não é constituído 

somente por ensino, pesquisa e extensão.  

Além disso, a unanimidade descrita acima constitui 

prova clara ao posicionamento de Godoy (2000), quando esta 

alega a escassez de oferta de ações de capacitação formal que 

possibilitam aos docentes refletir sobre sua prática. 

Como não há um incentivo por parte da IES, os docentes 

afirmam que a reflexão se dá de maneira isolada, “tudo é muito 

de iniciativa pessoal” – segundo o professor C, que representa o 
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discurso comum dos entrevistados e ressaltam, em grande parte, 

que há forte resistência no exercício da reflexão.  

Os professores A, B, C, D e I declararam explicitamente 

que grande parte da resistência se deve ao perfil dos acadêmicos, 

que não se mostram abertos a trocas de experiências, por 

exemplo. O professor C faz o seguinte retrato da realidade:  

A maior parte dos professores não é aberta à 

proposta. Não existe uma unidade entre os 

docentes. Poderia haver um diálogo maior entre os 

professores e, consequentemente, entre as áreas de 

atuação; (...) e isso seria muito interessante para 

desenvolvimento do profissional e dos alunos, em 

termos de aprendizado, mas, infelizmente, a maior 

parte dos colegas não pensa assim. 

O professor I foi além e disse que: 

 

A reflexão é mais viável no nível individual, 

porque os professores são muito vaidosos e, 

portanto, resistentes a iniciativas coletivas de 

reflexão. É fato que poderia haver mais diálogo e 

troca de experiências, mas não imagino essa 

viabilidade. 

Oito dos professores entrevistados responderam 

positivamente quando questionados se o exercício da reflexão 

altera a prática. Para eles, há uma maior conscientização sobre a 

responsabilidade social do docente, além de mudanças da 
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postura em sala-de-aula relacionadas não só à didática, mas 

também ligados à valores pessoais.  

Essas modificações de atitude descrevem o que Zeichner 

(1996) classifica como um professor reflexivo, ou seja, segundo 

o autor, aquele que: a) pergunta a si mesmo sobre os possíveis 

fatores geradores de conflito e busca recursos que possam 

auxiliá-lo tanto na compreensão e intervenção do processo; b) 

questiona os valores e objetivos inerentes às soluções escolhidas 

e examina as próprias motivações e o contexto em que o 

problema ocorre; e c) questiona suas próprias crenças e 

orientações. 

Em síntese, unindo a literatura mencionada e os dados do 

estudo apresentados até então, infere-se que o profissional que 

reflete tem maior propensão a desenvolver um maior sentimento 

de responsabilidade pela sua ação e, portanto, busca o contínuo 

aperfeiçoamento. 

Ainda sobre a indagação anterior, o professor G, de 

forma contrária aos demais, disse que a reflexão não altera a 

prática, uma vez que esta “depende muito dos alunos, (...) que 

são desmotivados e não querem autonomia”. Apesar de contrária 

às outras respostas, a consideração citada está pautada na 

concepção de Porto (2001), que faz referência aos alunos ainda 
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presos à ideia de aprendizado como repetição e não como 

construção de saber.  

No caso do professor G, há uma associação da 

resistência dos alunos com a impossibilidade de modificar a 

prática, mesmo que haja reflexão, o que difere dos demais 

professores, que consideram o mesmo fator como um obstáculo, 

que pode ser superado. 

Pelo que foi possível analisar das respostas, é notório que 

o professor que reflete sobre suas experiências e, por 

conseguinte, altera sua prática, de forma pública, sente-se 

valorizado pelos alunos e pelos colegas docentes, tendo ficado 

claro na pesquisa que essa valorização se dá nos níveis de 

reputação, de imagem e de relações pessoais.  

Sobre esse assunto, veja-se o que diz o professor H: 

A valorização do docente que reflete sobre sua 

experiência e altera sua prática não se dá sob a 

ótica instrumental. Trata-se de um sacrifício ou 

investimento pessoal. Porém, sob a ótica 

substancial, o próprio docente se valoriza e agrega 

valor à sua vocação. Isso tem reflexo na sua 

reputação perante os alunos e colegas. 

É importante destacar a ausência da instituição de ensino 

nas respostas, o que evidencia grande limitação, pois, além de 

não adotar práticas formais, a instituição não valoriza os 
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esforços individuais decorrentes do exercício de reflexão. O 

professor B destacou sobre isto: 

Por parte da IES não. A instituição (na figura da 

coordenação do curso de Administração da UFPE) 

não tem nem conhecimento que alguns professores 

exercitam a prática reflexiva (...). 

Algo muito interessante de se notar refere-se às formas 

de praticar a reflexão. Quase todos os entrevistados tinham 

opiniões divergentes e variadas acerca das melhores práticas de 

facilitação da reflexão (ver item 3.2. do artigo). Enquanto um 

professor entendia que somente a utilização de diários era 

factível diante da realidade da sua experiência, outro entendia 

que a realização de retiros era possível, e outro entendia que 

somente o processo mais intuitivo e menos sistematizado de 

reflexão na ação era possível. No quadro 2, pode-se observar as 

respostas dos respectivos docentes. 
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Quadro 2 

Práticas reflexivas consideradas mais viáveis para utilização 

no contexto institucional e práticas já utilizadas pelos docentes. 

Professor 
Práticas mais viáveis para 

utilização na IES 
Práticas já utilizadas 

A 

Exercícios de auto-avaliação, 

processos de feedback e programas 

de desenvolvimento. 

Reflexão na ação e depois 

da ação. 

B 

Reflexão na ação e depois da ação, 

terapia, processos de feedback, 

retiros coletivos e storytelling. 

Reflexão na ação e depois 

da ação, processos de 

feedback e terapia. 

C 
Reflexão na ação e depois da ação, 

coaching e processos de feedback. 

Reflexão na ação, diários e 

processos de feedback. 

D 

Reflexão na ação e depois da ação, 

revisão a partir de dilemas 

desorientadores, diários, terapias, 

feedback e storytelling. 

Reflexão na ação e depois 

da ação, diários, terapia e 

feedback. 

E 
Reflexão na ação, dilemas 

desorientadores, diários, terapia. 

Reflexão na ação e depois 

da ação, diário, 

autoavaliação, terapia em 

grupo e pares de 

aprendizagem. 

F 
Diários, autoavaliação, terapia e 

storytelling. 

Reflexão na ação e depois 

da ação e diário. 

G Diário e feedback. Feedback. 

H 
Retiros e reflexão na ação e depois 

da ação. 

Retiros e reflexão na ação 

e depois da ação. 

I Reflexão na ação. Reflexão na ação. 
Fonte: Dados primários da pesquisa. 

 

Ou seja, vimos que a forma de refletir é muito pessoal e 

varia de acordo com a personalidade de cada docente. Percebe-

se, entretanto, que, apesar de muitas opiniões distintas, há uma 
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prevalência da prática “reflexão na ação e depois da ação”, 

embora haja evidências, que, de modo geral, os professores 

fazem uso dessa prática de forma pouco estruturada. O professor 

I disse: “(...) a minha reflexão na ação é totalmente intuitiva e 

nunca sistematizada”. 

 

Há que se ter cuidado com o que se reflete e, 

principalmente, com os efeitos dessa reflexão na prática docente 

– e aqui vale destacar o papel fundamental da IES nesse 

processo, uma vez que, de acordo com Pérez Gómez (1992) elas 

são parcialmente responsáveis pela formação de profissionais 

competentes. Tal preocupação visa evitar que o ato reflexivo 

fique limitado à mera divagação, sem transformações e 

melhorias efetivas.   

Outro aspecto que deve ser destacado nos resultados 

encontrados é que a maior parte dos participantes (seis) citou, 

além das práticas elencadas no questionário, várias variações de 

ações reflexivas coletivas (como “grupos temáticos, reuniões e 

encontros para troca de experiências, discussões semestrais e 

avaliações periódicas que reúnam os diversos tipos de 

professores”).  

Assim, a realidade identificada comprova a importância, 

referida por Huchings e Huber (2006), de reforçar as 
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comunidades de práticas, definidas como um espaço conceitual 

construído por grupos de educadores comprometidos com a 

pesquisa e inovação, no qual se discutem aspectos sobre o 

ensino e aprendizagem e se constroem perspectivas comuns 

sobre os desafios da formação pessoal, profissional e cívica dos 

alunos. 

Todos os entrevistados demonstraram forte interesse em 

refletir mais e melhor e apontaram como desafios para isso a 

estrutura do sistema educacional que é muito pesada, com 

sistemas fechados de pontuação acadêmica e pouco flexíveis. A 

sobrecarga apontada pelos professores B, C, D, E, F, H e I pode 

ser representada pelo depoimento do professor H, quando afirma 

que: “(...) não se pode crer que uma mesma pessoa consiga ser 

professor, orientador, pesquisador, coordenador de cursos e 

outras atividades, e, ainda assim, tenha tempo para refletir sobre 

sua prática”. 

Um grande desafio do desenvolvimento da prática 

reflexiva na docência hoje é manter profundos valores 

sedimentados em meio a pressões de desempenho medido em 

números e análises quantitativas. (adaptado de BARTON, 2005) 

Alegou-se também, como desafios à utilização de 

práticas reflexivas docentes no curso de Administração da 

UFPE, a falta de retorno quantitativo imediato; a falta de 
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estímulo; o fato de que ainda a prática reflexiva não é indicadora 

objetiva de avaliação de qualidade. Percebe-se, como discurso 

comum dos entrevistados, as enormes exigências burocráticas 

que regem o sistema de ensino e, por consequência, são 

negligenciados – por instituições como CAPES e CNPQ - 

fatores importantes para a formação do professor.  

Ao afirmar “o modelo não é adequado (...)”, o professor I 

une a estrutura burocrática, à sobrecarga de trabalho e à 

resistência dos colegas de profissão e dos alunos. Uma 

alternativa para mudança gradual e factível dessa realidade que 

exsurgiu na pesquisa foi a inserção de práticas reflexivas nas 

atividades oficiais, tais como reuniões de docentes, de colegiado 

e de departamentos. 

Faz-se necessário, portanto, repensar a estrutura 

acadêmica de forma global, pois, citando Chauí (2003), a atual 

estrutura configura um modelo operacional de universidade, que 

é definida e estruturada por normas e padrões alheios ao 

conhecimento e à formação intelectual. Segundo a mesma 

autora, a universidade operacional está pulverizada em micro 

organizações que ocupam seus docentes e os curvam, assim 

como seus estudantes, a exigências exteriores ao trabalho 

intelectual.  
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6. CONCLUSÃO 

 

O estudo comprovou de forma clara a importância do 

incentivo à prática reflexiva docente, por parte da Universidade 

Federal de Pernambuco - UFPE, especificamente no curso de 

graduação em Administração. É que, indubitavelmente, além da 

reflexão estar associada à qualidade do ensino, ela se configura 

como sendo uma necessidade pessoal do professor, uma vez que 

reflete diretamente na construção da sua identidade. 

Apesar dessa constatação, viu-se que ainda há muito a 

ser percorrido para que o ato reflexivo seja adotado de maneira 

consciente e intencional, uma vez que as poucas iniciativas 

encontradas são intuitivas ou praticadas de maneira não 

sistematizada. 

Ou seja, não há qualquer oferta institucionalizada de 

ações ou medidas que gerem oportunidade para os docentes 

refletirem sobre sua experiência, de forma que a prática 

reflexiva, normalmente, fica adstrita a esforços e sacrifícios 

pessoais que nem sempre podem ser implementados de modo 

contínuo e eficaz. 

Dentro das prioridades dos docentes, há muitas questões 

que vêm hierarquicamente antes da prática reflexiva, restando 

pouquíssimo tempo e motivação para tanto, e isso é, 
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seguramente, decorrente do fato de que isso não é indicador 

objetivo e instrumental de qualidade ou produtividade 

acadêmica. 

Interessante foi observar que isso ocorre apesar de que, 

idealmente, essa não seja a vontade dos docentes. O que se 

conclui é que há uma distância entre o desejar e o praticar; entre 

o que é ideal e o que é possível, dentro das atuais estruturas do 

sistema e das consciências. 

Como alternativas para promover o desenvolvimento do 

ato reflexivo docente no curso de Administração da UFPE, a 

conclusão dos pesquisadores pode ser representada no 

depoimento do professor G, que disse: 

(...) a universidade poderia começar a incentivar os 

docentes a refletirem, pelo menos, durante as 

reuniões de professores, ao invés de fazer desse 

espaço um ambiente somente instrumental (...) 

essas reuniões deveriam ter a participação de todos 

os professores, independentemente do regime de 

contratação. 

Sabemos que problemas como esses, que são estruturais, 

não são solucionados rapidamente ou mediante simples 

aplicações de instrumentos ou adoção de modelos. Trata-se de 

um processo gradual que exige conscientização sobre a 

importância da reflexão e das consequências desse investimento 

a longo prazo. É oportuno ressaltar que deve existir um 
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movimento mais ativo dos docentes que conhecem as práticas 

reflexivas e reconhecem nelas a possibilidade de desenvolver 

seu trabalho, com o intuito de disseminar esse conhecimento 

entre os demais colegas e conscientizar a coordenação do curso 

de Administração da UFPE sobre a importância da adoção de 

tais práticas. 

No campo da educação superior, a missão pública do 

sistema é formar cidadãos, profissional e cientificamente 

competentes e, ao mesmo tempo, comprometidos com o projeto 

social do país (TRINDADE, 2003). 

Essa missão será atingida na medida em que os docentes 

atuem sempre de maneira refletida e também consciente do seu 

papel, afastando-se da relação meramente mecânica ou 

instrumental do ato educativo. 
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RESUMO  

 

Este artigo tem como objetivo geral apresentar, sumariamente, 

os fundamentos metodológicos da sociologia do crime no Brasil 

e suas variantes teóricas. Tem como objetivo específico mostrar 

como o desenvolvimento da sociologia do crime brasileira 

compreende a relação entre criminalidade e pobreza nos grandes 

centros urbanos. O fio condutor do debate é a maneira como 

alguns pesquisadores da violência urbana no Brasil buscam 

explicar a criminalidade urbana e sua relação com as camadas 

sociais de baixa renda: a relação entre crime e pobreza. A 

disciplina tem contribuído bastante no desenvolvimento de 

políticas públicas de segurança em vários estados no Brasil, bem 

como o desenvolvimento de técnicas de pesquisas empíricas 

ancoradas em práticas sociais concretas, fato que vem contribuir 

com o aprimoramento da explicação sociológica de fenômenos 

sociais complexos como a criminalidade e outras formas de 

desvios sociais. 
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ABSTRACT  

 

This article aims to present general brief the methodological 

foundations of the sociology of crime in Brazil and its variants 

theoretical. Specifically aims to show how the development of 

the sociology of crime Brazilian understands the relationship 

between poverty and crime in large urban centers. The thread of 

the debate is how some researchers of urban violence in Brazil 

seek to explain urban crime and its relation to low-income social 

strata: the relationship between crime and poverty. The 

discipline has greatly contributed in the development of public 

security policies in several states in Brazil, as well as the 

development of techniques for empirical research anchored in 

concrete social practices, a fact that contributes to the 

improvement of sociological explanation of complex social 

phenomena such as crime and other forms of social deviance. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Este artigo apresenta e discute, em linhas gerais, o 

desenvolvimento da sociologia do crime no Brasil e suas raízes 

teórico-metodológicas. O fio condutor do debate é a maneira 

como alguns pesquisadores da violência urbana no Brasil 

buscam explicar a criminalidade urbana e sua relação com as 

camadas sociais de baixa renda: a relação entre crime e pobreza. 

A nosso ver, o desenvolvimento de modelos explicativos e de 

diferentes estratégias metodológicas direcionadas para uma 

explicação sociológica do crime associados a uma “classe 

perigosa” serve de pista para um entendimento de quais foram 

os primeiros passos tomados pelos cientistas sociais no Brasil: 

tanto no que concerne ao desenvolvimento de uma Sociologia 

do Crime brasileira, quanto de uma Criminologia à moda 

brasileira.  

A título de esclarecimento, o termo “espúria” é usado por 

Leonidas Hegenberg e Octanny Silveira da Mota na tradução do 

Morris Rosenberg em seu livro “A Lógica da Análise do 

Levantamento de Dados” (The Logic of Survey Analysis), São 

Paulo, Cutrix, 1976. Segundo Rosenberg (1976, p. 22), 

“Habitualmente, se diz que são ‘espúrias’ as relações entre 
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variáveis derivadas de uma causa comum, havendo tendência de 

abandonar o resultado, dando-o por trivial ou despido de 

significação.” A palavra “associação” é usada nos testes 

estatísticos de acordo com o teste usado, uma dada relação entre 

duas variáveis pode apresentar um coeficiente de associação 

forte, mas essa associação pode ser espúria, em função da lógica 

da análise de dados, de mecanismos sociais e processos sociais 

que atuam na relação de causa e efeito. Esse é um tipo de 

relação simétrica, onde ambas as variáveis são indicadores 

alternativos do mesmo conceito. Por exemplo, para a Teoria da 

Desorganização Social, a pobreza e a criminalidade estão 

relacionadas ao mesmo conceito de desorganização social. 

O pensamento social no Brasil tem raízes profundas nas 

teorias desenvolvidas na Europa do século XIX, principalmente 

as reflexões sobre crime, criminoso e criminalidade. Mas é 

também notório a influência que a Criminal Sociology norte-

america tem sobre as pesquisas de muitos sociólogos do crime e 

de criminologistas brasileiros, sobretudo naqueles que 

incorporam às suas técnicas metodológicas o uso de modelos 

estatísticos na explicação da criminalidade urbana. De modo 

que, segundo nossa compreensão, é necessário conhecer a 

história da Criminologia e suas variantes teórico-metodológicas 

para um entendimento profícuo do desenvolvimento da 
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Criminologia e da Sociologia do Crime no Brasil (JACOBY, 

2004). 

A Criminologia na Europa nasce com pretensões de 

construir uma abordagem científica do crime segundo as 

doutrinas da Escola Positivista [Cesare Lombroso (1835-1909), 

Raffaele Garófalo (1852-1934), Enrico Ferri (1856-1929)]. Essa 

escola teve um enorme impacto na constituição do pensamento 

criminológico brasileiro, principalmente, na primeira metade do 

século XIX, tanto em sua matriz jurídico-dogmático como em 

sua perspectiva sócio antropológica, vale lembrar João Vieira de 

Araújo, Tobias Barreto e Nina Rodrigues (ALVAREZ, 2002). 

Para o desenvolvimento do nosso debate dividimos esse 

artigo em três seções. A primeira seção busca mostrar as bases 

da constituição teórico-metodológica das pesquisas da 

Sociologia do Crime no Brasil e seu objeto. A segunda seção 

apresenta, de um lado, a adoção de uma reflexão marxista na 

Sociologia do Crime no Brasil e de outro lado, a influência de 

Criminal Sociology bem como as consequências explicativas 

desses modelos. A terceira seção almeja apontar avanços 

metodológicos na Sociologia do Crime brasileira e seus reflexos 

na problemática da associação da criminalidade com as “classes 

perigosas”, enfatizando como a relação entre crime e pobreza é 

teórica e metodologicamente problemática e limitada, sobretudo, 
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dentro da complexidade social que se estruturam as 

comunidades urbanas das grandes cidades.  

 

2. A CONSTITUIÇÃO DO OBJETO DA SOCIOLOGIA 

DO CRIME 

 

Como mencionamos na introdução, a constituição do 

objeto da Criminologia e da Sociologia do Crime no Brasil deve 

bastante às ideias europeias e norte-americanas, isso também 

não deixa de ser verdade para a Sociologia e para o Direito de 

uma maneira geral, entretanto existem particularidades quando 

se trata do objeto da Sociologia do Crime.  

Dado a aproximação teórica que existe entre a 

Criminologia e a Sociologia do Crime, vamos apresentar uma 

breve discussão sobre essa disciplina. Há uma verdadeira 

mixórdia de ideias quando se trata de delimitar a que área a 

Criminologia pertence, se ao Direito ou a Sociologia. Nas suas 

origens europeias, considerando a Escola Positivista e sua base 

empírica1, não havia nem mesmo o termo “criminologia” nas 

pesquisas feitas por Lombroso, para as reflexões e pesquisas 

criminais, na verdade o termo aparece e toma forma com 

                                                 
1 Apesar da importância da Escola Clássica de Cesare Beccaria e Jeremy Bentham 

estamos tomando como referência apenas o referencial de pesquisa empírico 

desenvolvido a partir de Lombroso dentro da Escola Positiva.  
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Garófalo2. Lombroso assume que suas pesquisas são 

antropológicas como bem mostra seu livro L'uomo delinquente 

in rapporto all'antropologia, alla giurisprudenza ed alla 

psichiatria: (cause e rimedi) (LOMBROSO, 1897, 2005). É com 

Ferri que aparece o termo, dentro da escola positivista, 

“sociologia criminal”, título de um dos seus livros sobre as 

causas do crime. Portanto, a Escola Positiva teve três fases: 

antropológica (Lombroso), sociológica (Ferri), e jurídica 

(Garófalo). O fato, entretanto, é que foi da própria pluralidade 

de abordagens dentro da Escola Positiva que a Criminologia se 

constitui hoje como uma disciplina empírica e interdisciplinar 

(GOMES, GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, 2010).  

A respeito do campo de pertencimento da Criminologia, 

no campo do Direito, os penalistas têm tradicionalmente se 

ocupado em desenvolver reflexões sobre o problema do crime, 

porém não é de hoje que o fenômeno crime é assunto de estudos 

da Sociologia. Representante emblemático desses estudos é 

Émile Durkheim, com seus estudos sobre a “anomia” 

(DURKHEIM, 1983). Mas é importante observar que quando os 

                                                 
2 “Garófalo foi o criador do termo Criminologia. Imaginou-a com a trípice 

preocupação de torná-la uma pesquisa antropológica, sociológica e jurídica” 

(FERNANDES; FERNANDES, 1995, p. 85). “Entretanto, há estudiosos que afirmam 

que o termo teria sido usado pela primeira vez por Topinardi, um antropólogo francês, 

1883, e universalmente aplicado pelo jurista Rafael Garófalo, no ano de 1885 em sua 

obra Criminologia” (HABERMANN, 2010, p. 20). 
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juristas se apropriam do objeto “crime”, do ponto de vista 

criminológico, são obrigados a abrir mão do conceito como 

apenas uma conduta típica, ilícita e culpável (BITENCOURT; 

MUÑOZ CONDE, 2004; TOLEDO, 2011). O conceito analítico 

de crime e os fundamentos da dogmática jurídica se apresentam 

como insuficientes para dar conta de uma explicação empírica 

do crime como um fenômeno social ancorado em práticas 

sociais concretas.3 É nesse momento que a tradição da pesquisa 

empírica dentro da Sociologia, sobretudo da Sociologia Jurídica, 

apresenta uma pletora de ferramentas metodológicas capazes de 

— articuladas com outras ciências sociais — dar conta do crime 

em toda extensão das práticas sociais concretas que constituem 

sua complexidade como fenômeno social. Sem embargo, a 

Criminologia sendo apropriada por juristas ou sociólogos tem 

que se constituir como uma ciência empírica e interdisciplinar 

na construção de modelos explicativos robustos (GOMES; 

GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, 2010). 

Mas qual a importância desse debate para a constituição 

da Sociologia do Crime no Brasil?  Tanto a Criminologia como 

a Sociologia do Crime são disciplinas que nascem do 

                                                 
3 “Estudos advindos da sociologia jurídica e da área sociológica da criminologia 

apontam que a dogmática jurídica, particularmente a penal e a processual penal, não 

fornece instrumentos suficientes para minimizar a lacuna existente entre 

normatividade e realidade social” (CARVALHO, 2007, p. 267). 
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pensamento criminológico europeu, defendemos que existe um 

cruzamento de matrizes teóricas na constituição dessas 

disciplinas. O ponto importante é essa confluência e 

interdisciplinaridade que existe entre a Criminologia e a 

Sociologia do Crime, sobretudo na delimitação de seus objetos 

de estudo e a instituição de um pensamento criminológico no 

Brasil.  

Contudo, apesar das heranças europeias do pensamento 

criminológico brasileiro, a Criminologia e a Sociologia do 

Crime brasileira, depois da segunda metade do século XX, tem 

boa parte de seus fundamentos na Sociologia Criminal norte-

americana. Isso faz com que estejamos de acordo com Molina:  

Se, do ponto de vista científico-teórico, é a 

Criminologia uma ciência empírica, 

institucionalmente acha-se instalada na órbita do 

Direito e das disciplinas jurídicas, dependência 

orgânica que alcança sua expressão mais evidente 

nos países outrora socialistas. Pelo contrário, a 

Criminologia norte-americana se autodefiniu desde 

o início como subcapítulo da Sociologia, alheio e 

independente da ciência do Direito (GOMES; 

GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, 2010, p. 162). 

Além da independência dos estudos do crime de uma 

tutela institucional exclusivamente jurídica, do ponto de vista 

terminológico nunca houve uma Criminologia na tradição do 

modelo anglo-americano, de forma que a disciplina sempre foi 
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conhecida como Criminal Sociology, com as vantagens de ter 

uma relação direta com os problemas reais da criminalidade, a 

credibilidade e rigor no método empírico e interdisciplinar e a 

ausência de polêmicas e confrontações entre criminólogos e 

juristas, próprio do modelo de Criminologia ortodoxo europeu.  

 A Criminologia em sua definição ampla tem 

como objeto o estudo de crime, da pessoa do infrator, da vítima 

e do controle social (GOMES; GARCÍA-PABLOS DE 

MOLINA, 2010). Observando o desenvolvimento da 

Criminologia, pode-se observar que, em uma ótica evolutiva, as 

escolas foram se desenvolvendo: primeiro do estudo do crime 

como um ente abstrato e formal; depois as pesquisas se 

encaminharam em uma perspectiva etiológica, descobrir as 

causas do crime na pessoa do infrator; por fim os estudos sobre 

a vitimização e as agências de controle social (formais e 

informais). Nas próximas seções mostraremos como a 

Sociologia do Crime no Brasil se desenvolve seguindo, de certa 

maneira, as trilhas da Criminal Sociology norte-americana e 

como seu objeto se aproxima, cada vez mais, dos estudos sobre 

a vitimização e as agências de controle social. 
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3. O DESENVOLVIMENTO DA SOCIOLOGIA DO 

CRIME NO BRASIL 

 

Aqui vamos apresentar como a influência da abordagem 

marxista e da Criminal Sociology ajudou na constituição de um 

campo de pesquisa empírica da Sociologia do Crime no Brasil. 

O desenvolvimento da Sociologia do Crime brasileira se deu 

concomitantemente ao distanciamento de teorias que 

criminalizavam determinados biótipos individuais. A disciplina 

superou dois grandes equívocos da criminologia tradicional: de 

um lado, as teorias lombrosianas do criminoso atávico, do outro 

lado, as teorias que criminalizavam estratos sociais 

marginalizados e isolados espacialmente nos grandes centros 

urbanos.   

  

3.1 A Abordagem Marxista e a Luta de Classe como 

Explicação da Criminalidade 

 

O surgimento da Sociologia do Crime de linha marxista 

no Brasil aponta para uma reação aos princípios da Criminologia 

ortodoxa europeia de raízes lombrosianas, onde os traços físicos, 

características morfológicas e fenotípicas poderiam conferir 

autêntica autoridade científica na visibilidade dos sujeitos sob os 
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quais se podia efetivar a “natureza” potencial e virtual de futuros 

delinquentes e criminosos. Os detentores desses traços 

criminógenos, dado o viés ideológico e metodológico das 

pesquisas lombrosianas, acabavam por recair sobre as camadas 

mais pobres da sociedade (GUIMARÃES, 1982).  

Trabalho emblemático de uma Sociologia do Crime, que 

vem apresentar uma crítica à Criminologia ortodoxa no livro de 

Alberto Passos Guimarães, As Classes Perigosas: banditismo 

urbano e rural. Nesse trabalho o problema de uma etiologia do 

crime baseado em uma vertente atávica e biológica do criminoso 

vai ser desconsiderado por total. Para Guimarães (1982), o 

problema tem relações com a questão da transição da sociedade 

brasileira para o capitalismo industrial, sua abordagem é 

dominantemente marxista. O problema das classes perigosas 

reside no modo capitalista de produção e suas contradições entre 

capital e trabalho, concentração da propriedade privada dos 

meios de produção e o aumento da criminalidade nas camadas 

de baixa renda. A passagem da escravidão para o trabalho livre, 

no caso brasileiro, deixou uma enorme quantidade de 

desempregados, uma desocupação em massa e um crescimento 

brutal do “exército reserva” de trabalhadores “ociosos” e 

“vadios”. Esse contingente de desocupados em conjunto com 

uma concentração demográfica tende a aumentar as ocorrências 
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criminais. A tese geral de Guimarães repousa na ideia de que o 

rótulo de classes perigosas relacionadas às classes pobres existe 

em função de abafar as contradições do sistema capitalista e na 

possibilidade de uma reação legítima do Estado em agir contra 

um levante generalizado desses pobres despossuídos.  

Para Guimarães (1982), existe uma relação direta entre a 

incidência de maiores taxas de criminalidade e o agravamento 

das condições de vida das classes trabalhadoras, em específico, 

as classes mais pobres (baixa renda e nenhuma renda). Em 

outras palavras, o banditismo urbano tem fatores determinantes 

que são de natureza dominantemente econômica. O banditismo 

aparece como uma forma de comportamento discordante das 

classes dominadas às regras e os valores das classes dominantes. 

A questão da criminalidade aparece tanto como um problema de 

natureza estrutural como, de forma específica, de natureza 

conjuntural. 

Finalizaremos essa subseção com uma notificação 

metodológica sobre a abordagem de Guimarães. Embora a tese 

de Guimarães seja um avanço considerável em relação às 

explicações lombrosianas, seu modelo explicativo acaba por 

relacionar positivamente a criminalidade com a pobreza, tal 

relação deixa esse modelo bastante fragilizado, tanto do ponto 

de vista teórico como metodológico, dada a complexidade do 
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fenômeno violência e criminalidade urbana. Voltaremos a esses 

problemas neste artigo no decorrer da exposição sobre o 

estabelecimento do objeto da Sociologia do Crime. 

 

3.2 A Influência da Criminal Sociology na Sociologia do 

Crime Brasileira 

 

 A adoção de um referencial teórico e metodológico 

baseado na Criminal Sociology norte-americana tem marca nos 

trabalhos de Edmundo Campos Coelho, isso pode ser observado 

em uma coletânea de textos organizada por Magda Prates 

Coelho intitulada de A Oficina do Diabo e outros Estudos sobre 

Criminalidade. Coelho (2005, p. 290) dispara críticas nas 

“teorias globalizantes” (o que podemos chamar hoje de grandes 

narrativas) e abstratas para reclamar um lugar para a pesquisa 

empírica de médio alcance na produção de conhecimentos 

nativos sobre o problema da criminalidade. O grande diferencial 

de Coelho no tratamento da criminalidade como um problema 

social empírico é sua crítica sistemática da tese da associação 

entre pobreza e criminalidade, para ele “a tese é 

metodologicamente frágil, politicamente reacionária e 

sociologicamente perversa” (COELHO, 2005, p. 291). 



_______________________________________ 
Scientia Una Olinda Nº13 P. 177-204 Maio 2013 

191 

 As pesquisas de médio alcance realizadas por Coelho 

faziam uso de técnicas estatísticas — com uma boa dose de 

etnografia de excelente qualidade — que embora tivessem sua 

principal fonte o Ministério da Justiça, o autor salientava o 

problema das cifras negras4 e dos graves vieses que os dados 

oficiais podem produzir. Segundo Coelho (2005), ao sustentar 

uma associação positiva entre pobreza e criminalidade podemos 

estar afiançando as distorções dos dados oficiais e 

consequentemente às perversões das práticas policiais que as 

engendram, abandonando, dessa forma, uma reflexão crítica dos 

mecanismos de poder que informam e conformam a formulação 

das leis penais.  

 Coelho lança mão das teorias Edwin H. Sutherland 

(1940) sobre a criminalidade de Colarinho Branco (White-Collar 

Criminality)5 como forma também de criticar a associação entre 

pobreza e criminalidade, como também da abordagem do 

                                                 
4 A cifra negra é uma expressão usada na criminologia que indica a relação de crimes 

ocorridos, mas não registrados pelos órgãos oficiais. O conceito remete a um alerta na 

manipulação de dados oficiais, ele informa sobre a diferença entre o número de 

crimes praticados e o número de crimes conhecidos pelas autoridades competentes. 
5 Segundo Sutherland (1940, p. 02) “(...) O crime é um fato não estreitamente 

relacionado com a pobreza ou com condições de psicopatia ou sociopatia associadas à 

pobreza, e que uma explicação adequada do comportamento criminoso deve seguir ao 

longo de linhas bastante diferentes. As explicações convencionais são inválidas, 

principalmente porque elas são derivadas de amostras tendenciosas. As amostras são 

tendenciosas na medida em que elas não incluem vasta área do comportamento 

criminal das pessoas que não são de classe baixa. Uma dessas áreas negligenciadas é o 

comportamento criminoso dos homens de negócios e profissionais, que serão 

analisados neste trabalho”. 
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labbeling approach (teoria da rotulação ou da reação social). 

Suas pesquisas trazem uma reflexão extremamente importante, 

dentro da Sociologia do Crime no Brasil, sobre a criminalização 

da marginalidade e a marginalização da criminalidade. O 

processo de criminalização da marginalidade introduz uma 

espécie de profecia que se cumpre por si mesma (self-fulfilling 

prophecy).6 Segundo Coelho (2005, p. 286), “não importa muito 

o que o marginalizado faz ou deixa de fazer, pois, no momento 

em que ele é estigmatizado como um criminoso em potencial, 

começam a ser acionados os mecanismos legais (polícia, 

tribunais, júris e autoridades penitenciárias) que farão com que a 

profecia se auto-realize” (sic). 

Finalmente, Coelho inaugura e chama a atenção para a 

importância de estudos dentro da Sociologia do Crime voltados 

para a investigação das origens e evolução das leis penais e na 

análise da ação das agências oficiais de controle e repressão ao 

crime como polícia, tribunais, instituições penitenciárias e 

correcionais. Sem dúvida, Coelho abre uma agenda de pesquisa 

que é a pedra angular da Sociologia do Crime no Brasil e que 

                                                 
6 Conforme Merton (1970, p. 517), “A profecia que se cumpre por si mesma é, 

inicialmente, uma definição falsa da situação que provoca uma nova conduta a qual, 

por sua vez, converte em verdadeiro o conceito originalmente falso”. Por exemplo, 

surge um boato que determinado banco vai falir, então a maior parte dos clientes 

sacam seus investimentos, consequentemente o banco acaba realmente falindo. 
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tem sido seguida por outros importantes intelectuais como 

veremos a seguir nas próximas páginas deste artigo. 

 

4. UMA SOCIOLOGIA DA CRIMINALIDADE E O 

ESTABELECIMENTO DO OBJETO DA 

SOCIOLOGIA DO CRIME BRASILEIRA 

 

A Sociologia do Crime no Brasil começa sua pesquisa 

empírica elegendo como seu principal objeto de estudo o 

comportamento e a estruturação das agências de controle social 

(formais e informais) e seus reflexos sobre a criminalidade 

urbana. Tendência que apresenta traços marcantes oriundos da 

Teoria da Reação Social.7 Nesta seção comentaremos alguns 

pontos importantes para o estabelecimento de uma Sociologia 

do Crime que se estrutura a partir da constituição de um objeto 

de estudo que busca explicar e compreender o crime e a 

criminalidade através de investigações sobre a constituição das 

agências formais e informais de controle social. Vamos 

                                                 
7 “No marco da Sociologia criminal, a teoria da reação social ou do etiquetamento 

(labelling approach) marca um novo caminho ao substituir as teorias clássicas 

(etiológicas) da criminalidade pelas chamadas teorias da criminalização. Para o 

labelling approach, enfoque que assume os postulados do modelo conflitual, não 

interessam as causas do delito, do desvio primário, senão os fatores e variáveis que 

decidem o curso seletivo e discriminatório dos processos de criminalização” 

(GOMES; GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, 2010, p. 193). 
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explorar, aqui, as ideias de dois sociólogos do crime: Antônio 

Luiz Paixão e Luiz Antônio Machado da Silva. 

Temos com Antônio Luiz Paixão a promoção de uma 

agenda de pesquisa que apresenta uma preocupação em romper 

o descompasso entre a análise macropolítica e o estudo do crime 

e das políticas de segurança pública, através da exploração de 

três temáticas: a criminalidade e a constituição de regimes 

democráticos; a institucionalização da ordem legal como 

representação da ordem social; e, a democratização do Estado 

relacionado à extensão da cidadania às classes populares.  

Para Paixão (1988), a hipótese da associação positiva 

entre pobreza e criminalidade, além de seu apelo ideológico, 

enfrenta graves problemas teóricos e empíricos, de modo que ela 

não consegue explicar a banalidade do comportamento 

criminoso que perpassa todos os estratos sociais e que é 

revelado pelas pesquisas de self-reported delinquency8. 

Portanto, assim como Edmundo Coelho, Paixão afirma que a 

associação positiva entre criminalidade e pobreza é fruto de 

estatísticas oficiais, que por sua vez são resultados de atividades 

e decisões práticas de policiais, promotores e juízes que usam a 

                                                 
8 A abordagem básica do método de self-reported delinquency é perguntar a 

indivíduos se eles se envolveram em algum comportamento delinquente ou 

criminoso, e, em caso afirmativo, quantas vezes eles se envolveram. 
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teoria jurídica dominante para interpretar eventos sociais 

concretos. Conforme Paixão: 

Ao aceitar acriticamente as estatísticas oficiais de 

crimes como medida objetiva do fenômeno, a 

sociologia deixou de lado o papel da distribuição 

desigual de poder que contamina a cultura jurídica, 

a formulação de códigos legais e conforme as 

práticas socialmente discriminatórias da polícia e 

dos tribunais, das quais resultam as estatísticas 

oficiais (PAIXÃO, 1988, p. 172). 

Dessa forma, Paixão sugere uma nova reinterpretação da 

relação pobreza e criminalidade através do resgate do político 

que está contido na aplicação de regras legais na periferia social. 

Os instrumentos teóricos e metodológicos derivam de 

abordagens microssociológicas encontradas no interacionismo 

simbólico e na etnometodologia.  

Em resumo, o que provoca a criminalização das classes 

marginalizadas (dos pobres e miseráveis) é a sua vulnerabilidade 

de apreensão e suscetibilidade de vigilância pelas agências 

públicas de controle social e não a tese de que haveria um 

engajamento diferencial dos problemas urbanos no crime, ou 

como forma de compensar as desigualdades sociais, ou mesmo 

de organizar uma ação política revolucionária contra o sistema 

capitalista sustentado pelas classes ricas dominantes.  
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No caso do trabalho de Luiz Antônio Machado da Silva 

(2010), dentro da proposta de refletir sobre a condição das 

“classes perigosas” e sua ligação com a violência, apresenta uma 

verdadeira virada metodológica com a proposição de estudar a 

sociabilidade dentro das favelas. Sua proposta é entender como 

se dá a dinâmica de produção de sociabilidades, dentro de uma 

dimensão espacial, através da investigação da natureza e dos 

efeitos dos mecanismos e dispositivos que constituem a 

segregação territorial desses espaços. Tal proposta representa 

um modelo de investigação que vai estudar as relações sociais e 

as redes que são construídas entre grupos sociais de distintas 

sociabilidades dentro de um mesmo território, de forma que as 

próprias agências de controle social formal (assim como as 

informais) poderão ser mapeadas em suas ações de ponta, como 

exemplo específico veja-se a ação da polícia dentro dessas 

comunidades e seu papel na construção ou manutenção do que 

Machado da Silva chama de “sociabilidade violenta”. 

Machado da Silva (2010), não chega a admitir que a 

“sociabilidade violenta” seja um conceito, mas afirma que ela é 

um “tipo ideal” e que tem uma relevância heurística na 

especificação de como ocorre uma determinada modalidade de 

coordenação de práticas sociais. A “sociabilidade violenta” é, 

portanto, uma “expressão que pretende indicar a violência física 
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é um princípio de coordenação das práticas, e não um simples 

meio de obtenção de interesses relativos a valores ideais ou 

materiais”.  Parece que mais do que uma categoria sociológica, 

importantes são os efeitos da “sociabilidade violenta”, que 

provocam uma erosão na confiança mútua, tanto nas relações 

sociais dentro das favelas como entre as populações que não 

moram nessas localidades, gerando, assim, um efeito perverso 

de confinamento e isolamento territorial para essas localidades.  

O autor também retoma o tema das classes perigosas, 

agora por um novo ângulo menos ideologizado, mais técnico e 

empírico. O problema do “medo” toma forma através de novos 

conteúdos, segundo Machado da Silva (2008, p. 14): 

O antigo fantasma das classes perigosas agora 

reencarna na ameaça representada pela violência 

criminal, que é rotineira e, portanto, ‘próxima’, 

personalizada. O medo correspondente não é mais, 

como antes, de uma revolta popular capaz de 

abalar a dominação burguesa, nem do contágio da 

(i) moralidade derivada de uma suporta 

desorganização familiar tipicamente atribuída aos 

mais pobres. O medo se reifica e se espacializa nos 

perigos imputados aos territórios de pobreza, cujo 

caso exemplar na representação social são as 

favelas, vistas como lugares prenhes de uma 

violência descontrolada.” 
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O problema que Machado da Silva coloca repousa na 

questão da contiguidade territorial que a população moradora 

das favelas tem com grupos armados que produz um isolamento 

social dado por demarcações espaciais onde o resultado é o de 

uma população que “emparedada, vive uma vida sob cerco. (...) 

pela violência criminal e policial que desestabiliza a 

sociabilidade em seus territórios de moradia (e de trabalho, para 

muitos) e dificulta o prosseguimento regular das interações nas 

diferentes localidades” (MACHADO DA SILVA 2008, p. 14-

15). Essa situação acaba também por produzir medo e 

desconfiança das camadas mais abastadas que obriga os 

moradores das favelas a viverem no cotidiano uma “limpeza 

simbólica” sempre buscando demonstrar sua condição de pessoa 

de bem e que não tem ligações com os grupos que se orientam 

pela sociabilidade violenta. 

Por fim, a importância do trabalho de Machado da Silva 

está relacionada aos estudos contemporâneos desenvolvidos no 

campo da Sociologia Urbana e da Criminal Sociology, onde a 

ideia de isolamento social, estigmatização, o medo e a 

desconfiança têm diminuído a possibilidade de mobilização de 

recursos institucionais, bem como enfraquecidos os laços sociais 

e a interações sociais baseadas em relações de vizinhanças, 

obstruindo, dessa forma, a capacidade dessas populações 



_______________________________________ 
Scientia Una Olinda Nº13 P. 177-204 Maio 2013 

199 

“encarceradas” territorialmente de orientar suas demandas 

comunitárias, tanto através de ações coletivas orgânicas, bem 

como através de metas bem determinadas. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

No exposto acima, podemos confirmar que a Sociologia 

do Crime no Brasil tem adotado uma postura teórica e 

metodológica que segue, de maneira geral, os princípios da 

Criminologia contemporânea em seus aspectos de ciência 

empírica e interdisciplinar. Porém, quando se refere à questão da 

adoção de um objeto de pesquisa, a Sociologia do Crime tem 

caminhado mais pelos passos da Criminal Sociology. Sem 

embargo, grande parte das pesquisas empíricas desenvolvidas 

desde os anos 80 do século passado até hoje, tem como unidade 

de análise as agências de controle social seja ela formal (polícia, 

tribunais, etc.) ou informal (vizinhanças, mecanismos de 

controle sociais vicinais). 

A maneira como vem se desenvolvendo a Sociologia do 

Crime no Brasil permite afirmar que a disciplina vem buscando 

uma autonomia relativa em seus modelos explicativos, ou seja, 

quando o objeto de estudo se refere ao comportamento social de 

instituições em relação às taxas de criminalidade, pode-se 
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entender que seu objeto de estudo tende mais para as reflexões 

propriamente sociológicas do que jurídicas, psicológicas, ou 

mesmo, geográficas e ecológicas. Atualmente os modelos 

ecológicos, herança da Escola de Chicago, tem orientado uma 

série de pesquisas da Sociologia do Crime no Brasil, segundo 

Beato Filho et al.: 

Esse modelo ecológico de geração do crime busca 

a compreensão da natureza multifacetada da 

violência e a identificação dos fatores que 

influenciam o comportamento do indivíduo 

aumentando o risco de que ele cometa violência ou 

de que seja vítima dela. A análise ecológica das 

distribuições dos delitos criminais em centros 

urbanos nos conduz a questões de natureza prática 

e teórica. A questão é: por que alguns bairros e 

localidades de uma cidade têm altas taxas de 

criminalidade? Muitas pessoas gostam de se referir 

ao fenômeno da explosão da criminalidade em 

grandes centros urbanos. Mais correto seria falar 

de implosão, pois ocorre em áreas específicas, no 

interior das comunidades, onde vítimas e 

agressores são originários do mesmo espaço e nele 

coabitam (BEATO FILHO et al, 2008, p. 690). 

Nesse mesmo diapasão, uma referência importante na 

atualidade de estudos ecológicos ambientais e de oportunidade 

relacionados à interconexão entre crime, políticas públicas e 

organizações policiais é o trabalho de Claudio Chaves Beato 

Filho, Crime e Cidades (2012). 
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Por fim, a disciplina tem contribuído bastante no 

desenvolvimento de políticas públicas de segurança em vários 

estados no Brasil, bem como com o desenvolvimento de 

técnicas de pesquisas empíricas ancoradas em práticas sociais 

concretas, fato que vem contribuindo com o aprimoramento da 

explicação sociológica de fenômenos sociais complexos como a 

criminalidade e outras formas de desvios sociais. Suas reflexões 

também têm contribuído para o desenvolvimento e consolidação 

da democracia e do Estado Democrático de Direito, através da 

defesa de uma sociedade civil organizada e de uma cidadania 

ativa baseada na garantia dos direitos fundamentais e na 

dignidade da pessoa humana. 
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RESUMO 

O presente artigo tem por objetivo discorrer acerca da 

viabilidade da declaração da prescrição pelo Tribunal de origem, 

em sede de juízo de admissibilidade dos recursos excepcionais, 

afastando o argumento do indevido incursionamento no 

conteúdo do recurso, caracterizando-se, antes, como devida 

análise dos pressupostos do recurso, por se tratar de fato 

impeditivo ou extintivo do direito estatal de punir. Para alcançar 

tal objetivo, o presente artigo abordará tópicos referentes ao 

instituto da prescrição da pretensão punitiva, princípios 

constitucionais relacionados, limites da competência dos 

tribunais estaduais quanto ao exercício do juízo de 

admissibilidade, a ocorrência ou não da usurpação de 

competência no particular, bem como a análise de decisão 

proferida nos autos da Reclamação Constitucional nº 4515/SP, 

versando sobre o tema em estudo, pela Terceira Seção do 

Superior Tribunal de Justiça. 
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Dignidade da Pessoa Humana. Juízo de Admissibilidade. 

Prescrição da Pretensão Punitiva. Princípios 

Constitucionais. Usurpação de Competência. 

 

ABSTRACT 

This article aims to discuss about the viability of the declaration 

of the prescription by the Court of origin, based on the judgment 

of admissibility of exceptional appeals, away from the argument 

of improper entry into the content of the resource, characterized 

rather as proper analysis of assumptions of the resource, because 

it actually detracts extinguishing or state law to punish. This 

paper will address topics related to the Institute of prescription 

claim punitive, constitutional principles related limits of the 

jurisdiction of the state courts as to the exercise of judgment of 

admissibility, the occurrence or not of usurpation of competence 

in particular, as well as decision analysis given in the records of 

the Constitutional complaint No. 4515/SP, dealing with the topic 

under study, the Third Section of the Superior Court. 

 

KEYWORDS 

Constitutional Principles. Human Dignity. Judgment of 

Admissibility. Prescription Claim Punitive. Usurpation of 

Jurisdiction. 
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1. DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA: 

CONCEITO 

 

Como é cediço, o Estado é o titular do jus puniendi, 

competindo a ele, através de seus poderes instituídos, dar início 

a apuração dos fatos tidos por delituosos, legitimando a 

persecução penal e, ao final, aplicando o direito ao caso 

concreto, quer absolvendo, quer condenado o réu.  

Todavia, neste interim, vários atos serão praticados, 

observar-se-ão prazos peremptórios, outros dilatórios, a 

imprimir a cadência na marcha processual e a indicar o tempo 

em que a jurisdição será prestada em sua plenitude, tudo em 

conformidade com o devido processo legal, conferindo-se às 

partes paridade de armas, com a plenitude da defesa e do 

contraditório. 

A prescrição é a perda do poder-dever do Estado de 

punir aquele que praticou um ilícito penal, nos prazos 

estabelecidos na lei, gerando com isso a extinção da sua 

pretensão punitiva, quando ainda não transitada a decisão penal, 

ou executória, quando houver o seu trânsito. 

É exatamente o que está previsto no artigo 107 do 

Código Penal (CP). 
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Detalhadamente nos esclarece Celso Delmanto que o 

Estado possui, de modo abstrato, o poder-dever de punir aqueles 

que violam a lei penal. Todavia, para que esse poder-dever 

possa concretizar-se, exige-se o trânsito em julgado da 

condenação criminal, quando para o mundo jurídico, passa a 

existir a certeza de que o crime ocorreu e de quem é o seu autor. 

Somente com o trânsito em julgado da condenação, respeitado o 

devido processo legal, é que a presunção de inocência ou 

desconsideração pública da culpabilidade inerente a todo 

cidadão é desconstituída, passando ele a ser tratado como 

culpado, liberando-se a coação estatal que se encontrava em 

potência. Esse poder-dever punitivo é chamado punibilidade, 

que subdivide-se em duas fases: uma antes do trânsito em 

julgado da condenação penal (a chamada “pretensão punitiva) e, 

outra, após esse evento (a denominada “pretensão executória”). 

(DELMANTO, 2010, pgs. 402/404). 

Acrescenta, ainda, que o instituto da prescrição, 

outrossim, é fundamental num Estado Democrático de Direito, 

por várias razões, dentre as quais: a) confere segurança jurídica 

ao cidadão, vedando seja ele perseguido criminalmente por 

tempo indeterminado; b) impõe ao Estado que efetivamente se 

movimente em sua atividade jurisdicional, em prol da própria 
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sociedade; c) com o decurso do tempo, a pena perde a sua 

finalidade retributiva, preventiva e ressoalizadora. 

É salutar ressaltar que os prazos prescricionais variam 

conforme o preceito secundário da norma penal, a depender do 

tipo incriminador, havendo a interrupção de sua contagem em 

situações específicas do processo, o que seria, em tese, uma 

vantagem ao estado-sociedade. 

O presente artigo não visa adentrar nos pormenores da 

prescrição punitiva, mas tão somente conceituá-la de forma 

genérica, mas pontual, a demonstrar quão importante é sua 

análise e reconhecimento, em qualquer face do processo, como 

uma das hipóteses de extinção da punibilidade, ex vi do disposto 

no art. 61 do CPP, in verbis: 

 

Art. 61.  Em qualquer fase do processo, o juiz, se 

reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de 

ofício. 

 

Para dar continuidade ao raciocínio e entender a 

importância da questão, é necessário falar sobre o princípio 

constitucional da dignidade da pessoa humana. 
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2. DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA COMO 

PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL 

 

No dizer de Uadi Lammêgo Bulos princípio 

constitucional é o enunciado lógico que serve de vetor para 

soluções interpretativas. Quando examinado com visão de 

conjunto, confere coerência ao sistema, exercendo função 

dinamizadora e prospectiva, refletiva a sua força sobre as 

normas constitucionais, bem assim, que a violação de um 

princípio compromete a manifestação constituinte originária. 

Violá-lo é tão grave quanto transgredir uma norma qualquer e 

que não há gradação quanto ao nível de desrespeito a um bem 

jurídico. O interesse tutelado por uma norma é tão importante 

quanto aquele escudado em um princípio. Muita vez, uma 

ofensa a um específico mandamento obrigatório causa lesão a 

todo o sistema de comandos. (BULOS, 2012, p. 47). 

E dentre os princípios constitucionais, o mais relevante a 

ser observado pelos nossos tribunais no âmbito do direito penal 

e processual penal, é o da dignidade da pessoa humana. 

Não se pode olvidar que tal princípio é de vital 

importância no objetivo maior da justiça, que é a busca da paz 

social. 
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A lei deve ser justa, e punir aquele que praticou um ato 

contrário ao preceito normativo primário da lei penal, entretanto, 

o Estado não tem o direito perene e ilimitado de punir o cidadão. 

A punição, dentre suas diversas finalidades, visa fazer 

justiça, e de nada adiante ao injusto a injustiça; ao injusto, 

apenas a justiça, como nos remete Platão. E é a ela que 

buscamos a todo tempo, com excelência. 

Especificamente, quanto ao princípio da dignidade da 

pessoa humana, que se firma como fundamento da nossa 

constituição, com propriedade, em sua obra princípios 

constitucionais penais e processuais penais, Guilherme de Souza 

Nucci, discorre sobre a importância deste princípio, e o 

subdivide de acordo com as questões que tutela: objetivamente, 

englobando as garantias do mínimo existencial ao ser humano, 

atendidas as suas necessidades vitais, materiais, básicas; e,  

subjetivamente, tratando-se do sentimento de respeitabilidade e 

autoestima, inerentes aos ser humano, desde o nascimento, 

quando passa a desenvolver sua personalidade, entrelaçando-se 

em comunidade e merecendo consideração, mormente do 

Estado.  

Assevera, ainda, que para que o ser humano tenha a sua 

dignidade preservada torna-se essencial o fiel respeito aos 

direitos e garantias individuais. Por isso, esse princípio é a base 
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e a meta do Estado Democrático de Direito, não podendo ser 

contrariado, nem alijado de qualquer cenário, em particular, do 

contexto penal e processual penal (NUCCI, 2010, p. 41). 

Neste viés, é claro constatar que a manutenção de um 

processo prescrito fere flagrantemente o princípio acima 

explicitado. 

 

3. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NOS RECURSOS 

EXCEPCIONAIS E DA DECLARAÇÃO DA 

PRESCRIÇÃO EX OFFICIO 

 

Na análise do juízo de admissibilidade há que se 

observar a existência dos pressupostos objetivos: cabimento, 

adequação, tempestividade, regularidade, a existência de fatos 

impeditivos ou extintivos; bem assim, os pressupostos 

subjetivos, quais sejam: o interesse e a legitimidade; acrescidos 

dos pressupostos gerais, previstos na própria constitucional. 

É certo que no juízo de admissibilidade dos recursos 

expecionais, cuja competência está adstrita à vice-presidência, 

em se tratando do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, 

de acordo com o art. 39, inc. III, do seu Regimento Interno 

(RESOLUÇÃO Nº 84 DE 24/01/1996) deve-se analisar os 

pressupostos gerais, objetivos e subjetivos, inerentes a todo e 
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qualquer recurso, bem como os pressupostos específicos, e nos 

diversos verbetes sumulares que versam sobre a matéria, 

contudo, a sistemática a ser adotada nos processos penais deve 

ser peculiar.  

Além da prioridade que é conferida aos processos com 

trâmite especial, como é o caso dos processos com idosos, por 

exemplo, os recursos em matéria penal também têm uma 

celeridade premente no que respeita aos réus presos, isso 

porque, para além de outras questões, deve-se evitar ao máxima 

a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva ou executória, 

como aclarado nas linhas acima. 

Temos que a análise da prescrição, no juízo penal, é fato 

extintivo da punibilidade, matéria de ordem pública que deve ser 

analisada, de ofício, pelo tribunal local, quando do exercício do 

juízo de admissibilidade. 

Não é outro o entendimento do STJ, em recente decisão 

acerca da possibilidade da análise, em juízo de admissibilidade, 

da prescrição da pretensão punitiva estatal, cujo acórdão 

encontra-se assim ementado: 

 

PENAL E PROCESSO PENAL. RECLAMAÇÃO. 

USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA 

CORTE. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. 

DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA 
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DE JURISDIÇÃO. INOCORRÊNCIA. 

REQUISITO LEGAL OBJETIVO. 

INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO OU 

EXTINTIVO. PRESCRIÇÃO DEVIDAMENTE 

RECONHECIDA. RECLAMAÇÃO JULGADA 

IMPROCEDENTE. 

1. A reclamação é instrumento processual de 

caráter específico e aplicação restrita. Nos termos 

do artigo 105, inciso I, alínea "f", da Constituição 

Federal, presta-se para preservar a competência e 

garantir a autoridade das decisões dos Tribunais. 

2. A análise da admissibilidade do recurso 

especial, realizada pelo Tribunal de origem, 

restringe-se ao exame dos requisitos formais, não 

se podendo adentrar na matéria de fundo. 

3. A prescrição da pretensão punitiva estatal, a qual 

enseja a extinção da punibilidade, deve ser 

reconhecida, nos termos do artigo 61, caput, do 

Código de Processo Penal, em qualquer fase do 

processo, de ofício. 

4. A declaração da prescrição pelo Tribunal de 

origem, em sede de juízo de admissibilidade, não 

significa indevido incursionamento no conteúdo do 

recurso, mas, antes, caracteriza-se como devida 

análise dos pressupostos do recurso especial, por se 

tratar de fato impeditivo ou extintivo do direito 

estatal de punir. 

5. A prescrição restou devidamente delineada, na 

modalidade  intercorrente, pois entre o último 

marco interruptivo, publicação da sentença 
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condenatória, e o trânsito em julgado, o qual não 

havia ocorrido, implementou-se o lapso do artigo 

109 do Código Penal. 

6. Reclamação julgada improcedente. 

(Rcl 4.515/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA 

DE ASSIS MOURA,        TERCEIRA SEÇÃO, 

julgado em 27/04/2011, DJe 30/05/2011) 

 

4. DA NÃO OCORRÊNCIA DE USURPAÇÃO DE 

COMPETÊNCIA À HIPÓTESE 

   

O argumento lançado pela Procuradoria da República, 

que culminou na Reclamação Constitucional nº 4515/SP, 

leading case deste artigo, foi a alegação da usurpação de 

competência perpetrada pelo TRF da 3ª Região, ao declarar a 

extinção da punibilidade, na análise do juízo de admissibilidade, 

quando, segundo afirmava, já exaurida a jurisdição daquela 

Corte local. 

No voto condutor a Ministra Maria Thereza Assis Moura 

ressaltou que de fato, no momento em que o Presidente ou Vice-

Presidente do Tribunal de origem, a depender do regimento, 

passa à análise da admissibilidade do recurso especial, aquela 

Corte não possui mais jurisdição para decidir eventuais matérias 
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afetas à causa (matéria de fundo), mas apenas para dar ou não 

seguimento ao recurso (exame de requisitos formais), após a 

análise de seus pressupostos gerais e constitucionais. Entretanto, 

deve o Tribunal de origem, antes de adentrar aos específicos de 

admissibilidade, analisar os genéricos, os quais se dividem em 

subjetivos (legitimidade e interesse) e objetivos (cabimento e 

adequação, tempestividade, regularidade procedimental, 

inexistência de fato impeditivo ou extintivo) e que, com efeito, a 

prescrição é matéria prejudicial à análise do próprio mérito do 

recurso, pois é fato impeditivo do direito estatal de punir e, 

extintivo da punibilidade do réu e que, por essa razão, pode ser, 

inclusive, analisada pelo próprio STJ, sem o devido pré-

questionamento, porquanto, a manutenção de processo prescrito 

fere o princípio denominado a viga mestra da Constituição 

Federal, qual seja, o da dignidade da pessoa humana. 

Ao final, asseverou que a declaração da prescrição pelo 

Tribunal de origem, em sede de juízo de admissibilidade, não 

significou indevido incursionamento no conteúdo do recurso 

especial, o que poderia ser considerado usurpação de 

competência do STJ, mas, antes, caracterizou-se como devida 

análise dos pressupostos do recurso especial, o qual, in casu, 

esbarrou no óbice da existência de fato impeditivo ou extintivo, 
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o qual deve ser declarado de ofício em qualquer fase do 

processo, conforme disposto no art. 61 CPP. 

 

5. CONCLUSÃO 

 

O direito de punir do Estado toca um ponto sensível do 

indivíduo, sua liberdade. Por tal razão o legislador não conferiu 

um direito pleno, ilimitado ao Estado, evitando com isto os 

excessos e uma situação de sujeição eterna do cidadão, o que 

não se coaduna com um Estado Democrático de Direito, que tem 

como um de seus fundamentos a dignidade da pessoa humana. 

Referido princípio está intimamente imbrincado com o 

direito penal e  processual penal, uma vez que com ele diversos 

outros princípios se integram e se harmonizam, formando um 

conjunto sistematizado de normas, como da individualização da 

pena, do direito de ir e vir, do devido processo legal, do juiz 

natural, da duração razoável do processo, dentre outros, que 

juntos, dão um norte aos operadores do direito na solução dos 

conflitos desta natureza, como observado na hipótese vertente. 

Como restou evidente, as lides penais têm suas 

particularidades e quanto ao juízo de admissibilidade, figurando 

como pressuposto objetivo, a prescrição que é fato impeditivo e 

extintivo do direito de punir do Estado, tornando inviável o jus 
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puniendi, não sendo viável o prosseguimento do recurso 

excepcional. 

Como se vê, não há exaurimento da jurisdição do 

Tribunal local para análise de tais pressupostos no juízo de 

admissibilidade, sendo, ademais, obrigatória sua análise, a fim 

de evitar a manutenção do trâmite de um processo prescrito e 

todos os custos dele decorrentes, em afronta, também, ao 

princípio da economia processual. 

É de concluir-se que se o Estado, detentor de 

prerrogativas processuais, cujos prazos são privilegiados, 

dilatórios, e que não exerce o seu direito a termo, não pode com 

isso pretender que o indivíduo, mesmo infrator, seja alijado de 

seus direitos, competindo aos poderes instituídos a devida 

análise dos fatos postos a sua apreciação para o eficaz exercício 

de seu munus público, como na decisão comentada, que deve 

servir de exemplo aos Tribunais locais, possibilitando com tal 

postura a otimização da prestação jurisdição, já avalisada pelo 

entendimento lúcido do Superior Tribunal de Justiça. 
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RESUMO 

 

Trata-se de um estudo sobre as diferentes explicações ou pontos 

de vista sobre o problema da delinquência juvenil. Deseja-se 

inicialmente explanar sobre as visões sociológicas modernas que 

se preocuparam em entender melhor o crime ou desvio, 

indicando a cisão entre os conhecimentos da sociologia do crime 

e da criminologia. Essas perspectivas serão representadas pelas 

ideias de Émile Durkheim e Robert Merton, bem como por 

Lombroso, Garófalo e Ferri. No mais, quer-se destacar a 

atualidade da sociologia da rotulação, que inverteu as 

perspectivas anteriores (deterministas, por natureza). A 

“segunda escola de Chicago” como também é conhecida, será 

aqui representada pelas ideias de Becker e Goffman sobre a 

relação entre delinquência e estigmatização dos indivíduos, ou 

constituição de identidade. O trabalho fez uso do método 

dedutivo e da apropriação bibliográfica para alcançar seus 

objetivos. E, nesse sentido, conclui-se com o argumento de que 

o rótulo/estigma numa sociedade de risco está a serviço da 

própria cultura do medo que há séculos cria espaços para uma 

delinquência útil nos mais diferentes tipos de sociedades, 

inclusive a brasileira. Assim, percebe-se, constrói-se e renova-se 

o mito do inimigo público, menor infrator (ou menor em conflito 
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com a lei), sem considerar processos de vitimização que a ele 

também estão relacionados. 

 

PALAVRAS-CHAVE 

 

Delinquência Juvenil; Teorias do Desvio; Rotulação; Cultura do 

Medo; 

 

ABSTRACT 

 

This is a study on the different explanations or views on the 

problem of juvenile delinquency. Want to initially explain 

about the visions that modern sociological bother to better 

understand the crime or deviance, indicating the split between 

the knowledge of the sociology of crime and criminology. 

These perspectives will be represented by the ideas of Emile 

Durkheim and Robert Merton, as well as by Lombroso, 

Garofalo and Ferri. At most, we want to highlight the relevance 

of sociology lettering, which reversed the previous outlook 

(deterministic in nature). The "Second Chicago School" as it is 

also known, is here represented by the ideas of Becker and 

Goffman on the relationship between crime and stigmatization 

of individuals, or the constitution of identity. The work made 

use of the deductive method bibliographic and ownership to 

achieve their goals. And, accordingly, we conclude with the 

argument that the label / brand a risk society is a service of the 

culture of fear that creates spaces century ago to a delinquency 

useful in many different types of companies, including Brazil. 

Thus we see, builds and renews the myth of the public enemy, 

juvenile offender (in the best diction, teens in conflict with the 

law), regardless of victimization processes that are related to it 

also. 
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1. INTRODUÇÃO: DO DESVIO AO FATO SOCIAL, DO 

DELINQUENTE JUVENIL AO MENOR EM CONFLITO 

COM A LEI 

 

Sobre a relação delinquência e juventude é importante 

começar com algumas ressalvas. A primeira delas é a da 

referência anterior aos processos, construção ou relação de 

identificação do sujeito delinquente. Este sujeito possui uma 

identidade, que é resultado de inúmeros fatores (sociais, 

econômicos, psicológicos, etc.). Sendo apresentada por 

diferentes versões, modificadas ou dinamizadas por contínuos 

processos de controle social aos quais todos estão submetidos. 

 Todavia, a edificação da identidade infratora, enquanto 

processo social, quando institucionalizado/instrumentalizado 

pelo direito, cria um discurso específico sobre o sujeito, estipula 

uma identidade social, por vezes mais ampla, e evidencia a 

existência subjetiva dos indivíduos envolvidos com o crime. 

Sugestiona-se então, a identificação através do processo, e não 
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só da pena, o que para Foucault tem uma função dentro do 

sistema de produção capitalista1. 

De certo modo, esta questão de subjetivação individual e 

social do jovem que delinque representa apenas um dos lados de 

nosso objeto de pesquisa, pois o controle exercido sobre esse 

sujeito social, em especial o controle jurídico, também constitui 

uma parte do objeto. É justamente este o recorte que aqui se 

projeta: uma revisão sobre as teorias do controle2, desde a 

produção intelectual interdisciplinar sobre o assunto, até as 

mudanças institucionais (jurídicas) aqui relacionadas. 

Por isso, conduziu-se a pesquisa passando agora à análise 

das teorias sociológicas em que a mesma se baseia para 

compreender o papel rotulador das instituições jurídicas em 

relação ao menor em conflito com a lei, visto que a hipótese 

deste trabalho, baseada na dinâmica disciplinar, é a de que o 

direito necessita do desvio e do crime para sua autolegitimação, 

ao mesmo tempo em que nela encontra obstáculos que formam o 

limite de seu controle.  

                                                 
1 Segundo o professor Luciano Oliveira (2011, p. 311): “Foucault sustenta a tese de 

que a substituição das penas corporais por meios menos sanguinários não constitui 

senão um subproduto da emergência de um novo tipo de sociedade, por ele chamada 

de ‘disciplinar’, que seria correlata ao modo de produção capitalista”. 
2 Claude Dubar (In: PAIVA; SENTO-SÉ, 2007, p. 158) divide em quatro grandes 

grupos as teorias sociológicas da delinquência, a saber, as teorias culturalistas, as 

funcionalistas, as oportunistas e as interacionistas. 
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Em outras palavras, Estado e Sociedade abrem espaço à 

delinquência, cooperando quase que apaticamente com sua 

produção, para legitimar o próprio exercício da violência 

legítima (estatal), porém, esta produção conscientemente 

disciplinada pelos mecanismos legais de controle (funções dos 

poderes do Estado) não consegue controlar todas as 

consequências desta produção útil, gerando a insegurança social 

e a demanda por novas formas de funcionamento dos 

mecanismos disciplinares no sentido de oferecer um mínimo de 

segurança social à sociedade. 

Assim, não há como parar a reconfiguração social de que 

surge o novo inimigo público: o delinquente que se aproveita da 

condição de menor para delinquir. Este é o argumento do Estado 

que em detrimento de sua própria “doutrina da proteção 

integral”, produz a identificação penal do menor, mesmo fora do 

sistema criminal (mesmo considerando que as instituições de 

internamento para menores são peculiarmente semelhantes aos 

presídios e penitenciárias para adultos, em termos estruturais e 

ideológicos). 

Portanto, neste momento da pesquisa faz-se necessário 

tratar das bases teóricas sobre a relação - violência e controle - 

aplicada ao contexto da infância e juventude brasileiras. De tal 

modo é que mais adiante se descreve as mudanças históricas em 
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torno da regulação jurídica da conduta delinquente, regulação 

esta marcada pela institucionalização, instrumentalizada e 

legitimada pelo direito, e muitas vezes, influenciada pela cultura 

de mídia. 

No direito, a propósito, existe uma fórmula lógica de 

identificação de condutas tidas como criminosas - a lei; a lei que 

prevê e prescreve punições para as ações criminosas. 

Contraditoriamente, condutas que repercutem e causam 

impactos sociais profundos não são consideradas crimes para o 

direito.  

É o caso das condutas delitivas praticadas por doentes 

mentais, crianças ou adolescentes até 18 (dezoito anos). E, 

dizemos contraditoriamente, considerando inclusive, os diversos 

projetos de lei que tramitam no sentido da redução da 

maioridade penal, reflexos de clamores sociais, manifestados, 

quase sempre, diante de atos infracionais graves tornados 

espetáculos públicos pelos canais de mídia. 

Se não são crimes, o que são estas ações? Na verdade, 

talvez coubesse perguntar sobre como se configuram estas ações 

e quais seus reflexos jurídicos? Neste ponto, cabe destacar os 

limites tênues entre os conceitos sociológicos de crime e desvio, 

entre o “menor em conflito com a lei” (o rebelde, o transgressor, 
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indisciplinado, sem limites) e o delinquente, criminoso 

prematuro, de pouca idade. 

Ao desenvolver o trabalho não se pode desvincular o 

objeto de estudo com repercussões interdisciplinares do campo 

da Teoria do Direito, mesmo que se trate de uma análise aberta 

em suas configurações jurídicas e sociais. 

No entanto, comumente encontra-se duas formas de 

enfrentar o tema amplo, isto é, a criminalidade, que são segundo 

Guiddens (2010, p. 173): 

a) A criminologia: estudo das formas de 

comportamento sancionadas pela lei criminal; 

b) E a sociologia do desvio: ramo da sociologia que 

utiliza a pesquisa criminológica e investiga a conduta além da 

lei criminal. 

Neste prisma, aqui se considerou como teorias ou 

explicações sociológicas fundamentais para os estudos da 

criminalidade/delinquência, a sociologia de Émile Durkheim 

(1858-1917) e de Robert Merton (1910-2003), até certo ponto 

denominadas como Sociologia do Desvio, e com objetos em 

comum com criminologia e a Sociologia do Direito.  
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2. CRIME E DESVIO DE DURKHEIM A MERTON: DA 

PATOLOGIA CRIMINAL AO FATO SOCIAL 

 

Primeiramente podemos destacar a relação entre a 

percepção de Durkheim (na Sociologia), da escola francesa, e a 

de Lombroso, Garofalo e Ferri (na Criminologia), 

genericamente conhecidos como representantes da corrente 

criminológica positivista do início do século XX. 

No famoso livro “O Homem Delinquente”, de 1876, 

encontramos passagens interessantes que revelam a ideia de 

Lombroso sobre a relação delinquência e juventude: 

Outro fato que distingue a tatuagem dos 

delinquentes é a precocidade; Segundo Tardieu e 

Berchom, a tatuagem não se observa, na França, 

antes dos 16 anos em pessoas normais. Entretanto, 

encontramos tatuados a partir de 5 até 20 anos; 

entre criminosos 378 criminosos, havia 75 tatuados 

nessa faixa etária. 

Battistele, em Nápoles, notou 122 tatuados no 

grupo de 394 menores de um reformatório, 31 dos 

quais eram os piores; (LOMBROSO, 2007, p. 36). 

E acrescenta o autor mais à frente que as tatuagens 

poderiam até conduzir estudos sobre traços de associações 

criminosas, sendo, pois um sinal de identidade (delinquente). 
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 O estudo da individual do “jovem” homem delinquente 

levaria Lombroso a entender que: 

Tem-se a natural explicação de como a demência 

moral se originou só por falta de todo freio nos 

excessos desde a infância, cujos maus hábitos não 

interrompidos pela educação, seria como uma 

continuação. (...)  

Sendo a demência moral e as tendências 

criminosas unidas indissoluvelmente, explica-se 

porque quase todos os grandes delinquentes 

tiveram que manifestar suas medonhas tendências 

desde a primeira infância. (LOMBROSO, 2007, p. 

71-72) 

Assim, além da conduta ou hábitos, indicadores físicos 

também facilitariam a identificação do homem delinquente. 

Segundo Anthony Giddens (2010, p. 173-174): 

Cesare Lombroso acreditava que os tipos de 

criminosos pudessem ser identificados por certas 

feições anatômicas. Ele investigou a aparência e as 

características físicas de criminosos, tais como o 

formato do crânio e da testa, o tamanho do maxilar 

e a extensão do braço, e concluiu que eles 

revelavam traços apresentados desde estágios mais 

remotos da evolução humana. Lombroso aceitava a 

ideia de que a aprendizagem social pudesse 

influenciar o desenvolvimento do comportamento 

criminoso, porém considerava que a maioria dos 

criminosos fosse biologicamente degenerada ou 

defectiva. 
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Assim, Lombroso define seis tipos de delinquentes: o 

“nato” (atávico), o louco moral (doente), o epilético, o louco, o 

ocasional e o passional. A partir desta tipologia ele entende o 

crime como um dado real, comum a todas as épocas históricas, 

como algo natural e não como uma mera abstração jurídica.  

O caráter patológico do crime e certo grau de 

determinismo atávico com que se apresenta a tese de Lombroso 

logo encontram adeptos e críticos. Tanto que em 1884, Garófalo 

introduz seu conceito de crime, como “delito natural”, no livro 

“Criminologia”. 

Segundo Garófalo (2005), os positivistas, até então, 

haviam se esforçado para descrever as características do 

delinquente, do criminoso, em lugar de definir o próprio 

conceito de “crime” como objeto específico da nova disciplina 

(Criminologia). Por isso, ele pretendeu criar uma categoria, 

exclusiva da Criminologia, que permitisse delimitar 

autonomamente o seu objeto mais além da exclusiva referência 

ao sujeito ou às definições legais.  

Referida categoria consiste no “delito natural”, com o 

qual se distingue uma série de condutas nocivas, em qualquer 

sociedade e em qualquer momento, com independência 

inclusive das próprias valorações mutantes. Ainda assim pode-se 

perceber a noção lombrosiana de que haveria um caráter 
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patológico no ato criminoso3, embora não necessariamente 

ligado ao delinquente, mas desta vez à própria ação social que 

constitui o crime (doença social). 

Por fim, quando Enrico Ferri publica sua Sociologia 

Criminal, em 1914, vemos a abertura criminológica para fatores 

além de biológicos e antropológicos, incluindo fatores 

sociológicos nas explicações sobre crime e delinquência. Desta 

nova posição teórica ressalta-se a busca por identificar as causas 

dos delitos, noção até hoje muito utilizada e difusa no direito 

penal e na própria criminologia. 

E, inobstante se discorda da possibilidade e da utilidade 

de se identificar as causas dos delitos, até muitas delas já são 

bem conhecidas, concordamos, em parte, com a tese de Ferri 

sobre o crime como qualquer outro acontecimento natural ou 

social - resultado da contribuição de diversos fatores: 

individuais, físicos e sociais, embora ele acreditasse, com isso, 

ser possível para o cientista antecipar o número de delitos e a 

classe deles, em uma dada sociedade num dado momento 

histórico. 

Para além e concomitantemente ao desenvolvimento da 

Criminologia, a Sociologia do Desvio, tem como uma de suas 

                                                 
3Assim como Lombroso, Garofalo enquadra os criminosos em categorias, quais 

sejam: a) assassinos; b) violentos ou enérgicos; c) ladrões ou neurastênicos; d) 

cínicos.  
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referências fundamentais a obra de Émile Durkheim. Para ele, o 

crime é fato social, não constituindo apenas uma patologia, mas, 

sobretudo, um comportamento presente em todas as sociedades. 

Portanto, “O crime é normal, porque a sociedade isenta dele é 

simplesmente impossível” (DURKHEIM, 2007, p. 57). 

Contudo, essa ideia só se constitui definitivamente em “As 

regras do método sociológico”, de 1895. 

Antes, Durkheim se aproxima das acepções de crime 

como conduta desviante, desconforme às normas, explicada 

através da teoria da anomia, cuja principal tese seria a de que o 

agir humano é permanentemente condicionado pela sociedade. 

Porém, a sequência de seus estudos implica o afastamento da 

hipótese de origem patológica do crime, e a aproximação da 

origem social desses fatos. Em resumo, em Durkheim (2012) o 

crime é fato social, presente e necessário em todas as 

sociedades. 

A função do delito em Durkheim (2007) seria permitir ao 

grupo reforçar os sentimentos coletivos ou avivar as suas 

percepções relativas aos imperativos morais, uni-lo contra o 

transgressor (inimigo público), ou seja, manter a coesão social. 

Por isso, a atividade criminosa constituiria também um atentado 

aos estados fortes e definidos da consciência coletiva, obrigando 
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a comunidade a reagir e a defender-se através dos mecanismos 

de controle que sancionam o comportamento transgressor*. 

Se as forças de controle social forem demasiado 

poderosas, acabam por bloquear e esmagar a liberdade e a 

iniciativa dos indivíduos e colocar a sociedade na via da 

estagnação e da degenerescência, o que inibiria a mudança 

social. Então, para que a mudança seja possível, diz Durkheim 

(2007), que é necessário garantir expressões moderadas dos 

sentimentos coletivos e condições para que “a originalidade 

individual possa manifestar-se”. 

Podemos, assim, resumir as funções sociais do crime, 

segundo Émile Durkheim (2007), em: 

a) Adaptação ou necessidade de 

reformulação/reconfiguração social; 

b) Manutenção de dicotomias sociais (bem e mal, justo e 

injusto, certo e errado); 

c) Possível aumento da solidariedade mecânica (sociedades 

simples) e orgânica (sociedades complexas); 

d) Estímulo para a definição/determinação de normas 

sociais e jurídicas; 

E, além destas funções, os delitos teriam, segundo o 

autor francês, uma consequência específica traduzida em 

manifestações de coerção exercidas pelos fatos sociais sobre os 
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indivíduos, e tais manifestações poderiam ser divididas em três 

tipos: 

a) Incompreensão ou diferença, isto é, resposta ao uso 

inadequado da língua4. 

b) Rejeição Social ou Censura: respostas às condutas 

inapropriadas, como não seguir regras de higiene. 

c) Punição. Que corresponde à pena no direito. 

Toda a pauta de definição do desvio/crime em Durkheim 

pode ser vista e revista em discursos sociológicos 

contemporâneos, como nos autores promotores do 

interacionismo simbólico, a exemplo de Erving Goffman e de 

Howard Becker.  

Basta perceber que ambos veem o crime e o desvio como 

construção social resultante de uma “moral coletiva”, e não um 

tipo particular de comportamento que possa ser positivamente 

avaliado. Ademais, entendem que desvio engloba não apenas as 

divergências classificadas como crimes, mas também as 

infrações morais, no conceito durkheimiano. 

A pergunta feita sobre essas reiterações discursivas ao 

longo da história é: como os conhecimentos sociológico e 

criminológico influenciaram e continuam influenciando a 

                                                 
4 Ao que se pode acrescentar a exclusão pelo discurso, a marginalização educacional, 

ou demais categorias ligadas a uma espécie de violência simbólica (BOURDIEU, 

2009). 
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construção da identidade infratora e as mudanças nas estruturas 

de controle social? Acredita-se que pela transmissão de 

conteúdo ideológico pelos que operam o processo identificador. 

Esses discursos ou jogos da verdade “não constituiriam o 

sistema judiciário, o sistema institucional da medicina, eles 

também, sob certos aspectos, ao menos, sistemas de sujeição do 

discurso?” (FOUCAULT, 2009, p. 45). 

Mas, continuando, da passagem da compreensão 

patológica à compreensão social do crime (delito, ato 

infracional) não se pôde deixar de mencionar à contribuição de 

Robert Merton (1970), para o qual o desvio seria um subproduto 

das desigualdades econômicas e da falta de oportunidades 

iguais.  

Já a anomia, ainda segundo Merton (1970), resultaria da 

falta de acordo a respeito das normas que se julgam legítimas e, 

da consequente insegurança e incerteza nas relações sociais. 

Enquanto para Émile Durkheim (2012), a anomia seria o 

desregramento, a falta ou o esfacelamento do tecido orgânico da 

sociedade, ocorrida quando do colapso das estruturas culturais e 

contradições destas com as estruturas sociais.  A anomia surgiria 

diante da “disjunção ou dissociação entre aspirações e objetivos 

institucionalmente reconhecidos e valorizados e os meios 

legítimos à disposição dos indivíduos para que possam realizá-
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los” (VIAPIANA, 2006, p. 88). Consequentemente, e Merton, o 

desvio cria a anomia, enquanto que para Durkheim, o desvio 

previne a anomia, o que de certa forma, também tem a ver com a 

forma como entendemos e reagimos aos comportamentos 

sociais, já que, nesta concepção, as condutas sociais seriam 

afetadas diretamente pela estrutura cultural5.  

Segundo Merton (1970, p. 207): 

Nenhuma sociedade carece de normas governantes 

da conduta, porém elas realmente se diferenciam 

na medida em que os usos e costumes populares e 

os controles institucionais estão efetivamente 

integrados com os objetivos que se destacam na 

hierarquia dos valores culturais. (...) Nesse 

contexto, a única pergunta significativa é a 

seguinte: qual dos processos disponíveis é o mais 

eficiente a fim de apossar-se do valor 

culturalmente aprovado? O processo mais eficiente 

do ponto de vista técnico, quer seja culturalmente 

legítimo ou não, torna-se tipicamente preferido à 

conduta institucionalmente prescrita, À medida que 

se desenvolve este processo de amaciamento das 

normas, a sociedade torna-se instável e a aparece o 

que Durkheim denominava de 'anomia' (ausência 

de norma). 

Desse modo, Merton explica a maior concentração do 

volume de crimes nas classes sociais mais baixas, pois, para ele, 

não seria a pobreza ou a privação, em si, que provocam 

                                                 
5  Sobre o tema ver ainda as obras de Ronald Akers e Christine Sellers. 
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comportamentos desviantes ou crimes, mas a união destes 

fatores com a ausência de possibilidades de os indivíduos 

realizarem suas aspirações e expectativas (VIAPIANA, 2006, 

pp. 89-90). 

A teoria de Merton foi guiada pela indagação sobre quais 

estruturas sociais exercem uma pressão definida sobre certas 

pessoas da sociedade, para que sigam conduta não conformista, 

ao invés de trilharem o caminho conformista (MERTON, 1970, 

p. 204). Suas hipóteses dizem que algumas formas de 

comportamento desviado podem ser encontradas como sendo 

psicologicamente normais, e a equação do desvio e da 

anormalidade psicológica será posta, então, em dúvida. 

O que Merton entende por “normal” é a reação a 

determinadas situações ou condições sociais, psicologicamente 

esperadas se não culturalmente aprovadas. E, isso não significa 

negar as influências biológicas, tampouco excluir a 

personalidade como fator importante para a fixação da 

incidência do comportamento desviado.  

De acordo com o pressuposto da adaptação individual 

aos processos culturais, Merton criou a sua própria tipologia dos 

modos de adaptação individual, para indicar os modos pelos 

quais a estrutura social exerce pressão sobre os indivíduos, 

conforme abaixo representado: 
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Fonte: Tradução livre do esquema Disponível em inglês:  

http://en.wikipedia.org.br/wiki/Robert_K._Merton 

 

Conforme vemos, dentre os tipos de adaptação (metas 

culturais em relação aos significados institucionais) estão: a 

conformidade ou engrenagem das expectativas que constitui 

cada ordem social, sustentada pelo comportamento modal de 

seus membros, representando a conformidade com os padrões 

culturais estabelecidos, embora estes estejam talvez variando 

desde muitos séculos (MERTON, 1970, p. 214).  

A inovação, por sua vez, ocorre quando o indivíduo 

assimila a ênfase ou o valor cultural sobre o alvo/objetivo de 

vida a alcançar sem ao mesmo tempo absorver as normas 

http://en.wikipedia.org.br/wiki/Robert_K._Merton


_______________________________________ 
Scientia Una Olinda Nº13 P. 221-260 Maio 2013 

239 

institucionais que governam os meios e processos para seu 

atingimento. Isso ocorre normalmente com as manobras ou 

espertezas, caracterizadas por valores culturais conflitantes. 

O ritualismo, por sua vez, implicaria no abandono ou 

redução dos elevados alvos culturais de grande sucesso 

pecuniário e da rápida mobilidade social, até o ponto em possam 

ser satisfeitas as aspirações de cada um (MERTON, 1970, p. 

223), demandando assim, o esforço e a cooperação dos 

desempenhos individuais para a adaptação aos valores culturais 

comuns. 

O retraimento, por sua vez, é a adequação ocorrida por 

meio da rejeição dos objetivos culturais e meios institucionais, 

considerada por Merton a menos comum das formas de 

adaptação. Nestes casos, é como se os indivíduos estivessem na 

sociedade, sem a ela pertencerem, por não compartilharem da 

escala comum de valores.  

Por fim, a rebelião constitui a adaptação dos indivíduos 

fora da estrutura social (ditos excluídos, marginalizados) 

buscando confrontá-los com novas estruturas, meios prósperos 

para a inclusão daqueles. Tal modelo pressupõe o afastamento 

dos objetivos dominantes ou hegemônicos vigentes, os quais 

podem ser considerados arbitrários para um dado contexto, e a 
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aproximação das mudanças sociais necessárias ao ajuste dos 

objetivos às expectativas sociais inclusivas. 

Após ulteriores conjecturas, Merton considera que, 

 

Quando a rebelião se limita a elementos 

relativamente pequenos e impotentes numa 

comunidade, fornece um potencial para a formação 

de subgrupos, alienados do resto da comunidade, 

porém unificados entre si. Este padrão é 

exemplificado pelos adolescentes afastados da 

sociedade, que se agrupam em turmas ou se 

integram num movimento de juventude com uma 

própria subcultura distintiva. (MERTON, 1970, p. 

265) 

 E, justamente no esteio da ideia da formação dos 

subgrupos ou subculturas, cuja conduta conflita com os valores 

culturais dominantes e representa conflito com a ordem social 

estabelecida, é que surgem as chamadas teorias culturalistas ou 

das subculturas delinquentes, representadas aqui pelo sociólogo 

americano Albert Cohen (1895-1981), que, por sua vez, aplicou 

a teoria de Merton para explicar a chamada “subcultura 

criminal” entre jovens masculinos pobres6.  

Para o americano, a explicação sobre “quem são os 

delinquentes de carreira e em que lugar do sistema social a 

                                                 
6 Em resumo, Cohen desenvolveu uma pesquisa entre jovens masculinos pobres. Para 

ele, a delinquência seria uma resposta a problemas relacionados ao status, e promove 

associações (aproximações por identificação - formação de gangs). 
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subcultura criminal surge/está nas estatísticas da polícia, das 

cortes e das agências” (COHEN, 1955, p. 36), e, embora tais 

estatísticas não sejam inequívocas, descrevem exemplos dentro 

do contingente mais amplo da população delinquente, 

considerando ainda que estes podem representar grosso modo tal 

contingente. 

Consegue-se perceber ainda que o autor relaciona alguns 

fatores sociais como gênero, idade, status e relacionamento 

familiar como instrumentos necessários à descrição do perfil 

delinquente, o que reitera nossos apontamentos anteriores. 

 

3. O JOVEM INIMIGO PÚBLICO: O RÓTULO DE 

INFRATOR 

 

Invertendo as perspectivas anteriores (deterministas, por 

natureza), a “segunda escola de Chicago”, tem como principais 

representantes: Becker, Strauss e Goffman. E, a teoria 

interacionista da rotulagem, como também é conhecida por ser 

celebremente desenvolvida em um dos mais importantes livros 

de Howard Becker (Outsiders), a que melhor explica a questão 

da atribuição da identidade infratora pelas instituições jurídicas 

de controle social.  
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Uma das principais ideias do livro é a de que não é o 

meio ambiente ou a falta de controle social que provoca, por 

aprendizagem ou adaptação, uma subcultura ou desorganização 

“interna”, responsável pelas condutas dos delinquentes: são “os 

outros”, as camadas médias – e, especialmente, os chamados 

“empresários da moral” (policiais, juízes, pastores, etc.), que 

suscitam, por meio de sua rotulagem “externa”, reações 

criminosas de uma parte dos jovens estigmatizados. Não em 

todos e não de maneira mecânica, mas naqueles que escolhem se 

identificar com esse rótulo (DUBAR In: PAIVA; SANTO-SÉ, 

2007, p. 168). 

Nesse sentido, Becker reformula a teoria do desvio a 

partir de uma abordagem interacionista, pela qual “o desvio não 

é uma qualidade que reside no próprio comportamento, mas na 

interação entre a pessoa que comete um ato e aquelas que 

reagem a ele" (BECKER, 2008, p. 27).  

Neste prisma, as ações delituosas não são como coisas 

mecânicas, mas sim como fruto da decisão individual de ver-se 

como delinquente, ou seja, de conduzir-se para a construção 

subjetiva de uma identidade delinquente. Com isso quer-se 

entender a passagem da ideia de crime como ação pessoal para 

ação social: 
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Deslocar o foco da ideia essencializada de "crime" 

para o termo desvio, que supõe uma relação social; 

do foco no indivíduo para o foco nas relações, que 

produzem regras e exigem seu cumprimento; da 

naturalização das regras para a produção social das 

mesmas e os processos de imposição de rótulos 

sobre os que são designados como desviantes. 

(MOURA, 2009). 

Portanto, a delinquência seria resultado de uma decisão 

derivada das questões: ser ou não aquilo que os outros dizem 

que somos? Se identificar ou não com um rótulo estigmatizante 

vindo do outro?  

É importante ponderar sobre a autonomia do sujeito ao 

tomar tal decisão, pois, se defende que nem sempre a construção 

da identidade infratora é uma escolha livre e autônoma, 

tampouco se pode vê-la no plano meramente determinista. O 

que se problematiza são justamente os limites da decisão, 

encontrados na relação - indivíduos e os outros. 

Convém salientar, o crime difere do desvio social na 

medida em que o sistema jurídico traduz os fatos absorvendo-o, 

produzindo sua avaliação e a resposta direta para a ação 

individual correlata. Daí se distinguir a mera transgressão da 

delinquência propriamente dita, com base numa margem 

especialmente codificada (pelo direito) e controlada pelos 

discursos legitimados e dominantes.  
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Nesse sentido, "o comportamento normal das pessoas em 

nossa sociedade (e, provavelmente em qualquer sociedade) pode 

ser visto como uma série de compromissos progressivamente 

crescentes, com normas e instituições convencionais" 

(BECKER, 2008, p. 38), compromissos estes que se percebem 

em diferentes dinâmicas sociais, e que funcionam a partir de 

freios ou catalizadores simbolicamente representados pelos 

comportamentos individuais. Estes dispositivos formam uma 

rede de relações (de poder inclusive), às quais empreendem 

(para usar um termo de Becker) novos sentidos éticos para a 

convivência humana. 

Enfim, como conclui Becker (2008, p. 168): 

Cumpre ver o desvio, e os outsiders que 

personificam a concepção abstrata, como uma 

consequência de um processo de interação entre 

pessoas, algumas das quais, a serviço de seus 

próprios interesses, fazem e impõem regras que 

apanham outras – que, a serviço de seus próprios 

interesses, cometeram atos rotulados de desviantes. 

 Entretanto, as observações de Becker, operando 

sobre as transformações identitárias e equacionando a relação 

entre a identidade atribuída (por outrem) e a reivindicada (por si 

mesmo), desaguam na criação de novas regras pelos chamados 

“empreendedores morais”, responsáveis pela estigmatização e 

ao mesmo tempo pela “salvação” dos outsiders.  
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O problema desta perspectiva, segundo os críticos de 

Becker, é considerar a identificação subjetiva do delinquente 

como decisão racional e não projetada “ao acaso”, ou conduzida 

por fatores externos (de fora).  

Apesar da crítica, deseja-se reforçar a tese de que não há 

como sustentar empiricamente que delinquir seja uma decisão 

tomada estratégica e conscientemente por jovens infratores, mas 

há como mostrar os fatores que influenciam nesta decisão. 

O que se crê provável é a consciência, mesmo que 

abstratamente falando, daqueles que operam o discurso 

rotulador, que atribui identidade, pois estes conduzem sua 

racionalidade na direção que os mecanismos de controle, 

especialmente os institucionais, desejam.  

Assim, “os impositores profissionais (advogados, juízes, 

promotores, delegados, políticos) estariam menos interessados 

na justificativa das regras do que na manutenção de sua 

profissão, o que gera um ciclo paradoxal: ao mesmo tempo em 

que devem mostrar a sua eficácia, o fim do problema significaria 

o fim de sua razão de existência” (MOURA, 2009), ao que 

acrescentaria que as demais profissões (psicólogos, sociólogos, 

assistente sociais, cientistas políticos), saberes e instituições 

conectadas ao universo jurídico, desempenham este mesmo 

papel bilateral de conformação-transformação. 
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Ao que a teoria da rotulação não se atém de modo mais 

incisivo, os mecanismos estruturantes e estruturais da 

identificação criminal, como anteriormente Goffman havia feito 

em Manicômios, Prisões e Conventos (1ª. Ed. 1961), as demais 

teorias do controle acrescentaram explicações. 

Segundo estas teorias, o crime “é resultado de um 

desequilíbrio entre os impulsos em direção à atividade criminosa 

e os controles sociais ou físicos que a detém” (GUIDDENS, 

2005, p. 180). Seguem essa posição Travis Hirschi (“Causes of 

Delinquency”, de 1969) e a dupla de estudiosos ingleses: Wilson 

e Kelling (Teoria das janelas quebradas/ Bronken Windows – de 

1982). 

Para Hirschi (2002), o crime é produto de uma “decisão 

situacional”. Após pesquisa com mais de 4 mil jovens entre 

1965-1968 nos Estados Unidos, o autor mostra como se dá essa 

decisão na prática. A ideia de Hirschi também considera que a 

delinquência ou desvio é resultado do enfraquecimento de certos 

elos sociais, quais sejam: a) apego; b) compromisso; c) 

envolvimento; e d) crença; Hirschi propõe, assim, que aqueles 

indivíduos com baixos níveis de autocontrole são consequência 

de uma socialização inadequada em casa ou na escola.    
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Já para os seguidores da teoria do vidro quebrado ou da 

janela quebrada7, “o desvio não reprimido é uma incitação à 

delinquência”, assim, a questão não é a pobreza dos 

delinquentes (ou seu bairro ou vizinhança), tampouco a ausência 

de controle social sobre a juventude e o crime, como apontavam 

as teses deterministas culturalistas, a “causa” estaria na 

desistência dos cidadãos, a renúncia das pessoas em assegurar 

uma ordem social, a manter as normas de conduta, a criar e 

reciclar o laço social da civilidade (DUBAR, In: PAIVA; 

SANTO-SÉ, 2007). 

Dessas teorias, surgiu a chamada “política de tolerância 

zero” e do “endurecimento em relação ao alvo”, em que a 

segurança é valorada acima de outras garantias individuais e 

corre-se o risco, muitas vezes, de outros direitos serem tolhidos 

ante a exacerbada centralização do Estado em torno da 

segurança pública e da ordem coletiva, especialmente através da 

polícia. 

No contexto norte-americano, as políticas surtiram 

efeitos quanto à redução dos índices de criminalidade, porém 

muitas críticas surgiram sobre a função da polícia como 

identificadora de qualquer tipo de desordem social ou desvio, 

                                                 
7 Creditada aos americanos James Wilson e George Kelling que escreveram o 

livro “Broken Windows” em 1982. 
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tornando-se comuns os abusos de autoridade ou o uso abusivo 

da força policial.  

As políticas de controle, como dizem os críticos, se 

valem de uma espécie de “cultura do medo” que fomenta a 

“mentalidade de fortaleza” e a “sociedade blindada”, alusões de 

Guiddens (2005) às ideologias semeadas a partir da prática do 

“endurecimento” das vias de controle da delinquência. 

O rótulo “menor infrator” (com atribuição do sentido de 

“delinquente juvenil”), portanto, cumpre uma função específica 

que estaria ligada ao controle na medida em que garantiria uma 

mudança de olhar, de um ângulo mais distante para um mais 

próximo e cauteloso.  

Podemos, então, afirmar que os jovens em conflito com a 

lei são mais controlados que os jovens protegidos pela lei? Na 

verdade não, pois o controle não é privação de liberdade ou de 

direitos, na verdade o controle é exercido por todos os 

indivíduos uns sobre os outros, bem como pelas instituições 

sobre os indivíduos, e isso de modos os mais diversos. 

 Howard Becker (2008) fala em certos processos 

de adequação às condutas convencionais que separam os 

indivíduos desviados e não desviados ou “normais”. Segundo o 

autor: “A pessoa ‘normal’, quando descobre em si um impulso 

desviante, é capaz de controla-lo pensando nas múltiplas 
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consequências que ceder a ele lhe produziria. Já apostou demais 

em continuar a ser normal para se permitir ser dominada por 

impulsos não convencionais” (2008, p. 38). 

Já os indivíduos com comportamento desviado 

encontrariam motivação no meio social mesmo quando a maior 

parte de suas atividades sejam realizadas de uma forma privada. 

Nesses casos, diz Becker, vários meios de comunicação podem 

assumir o lugar da interação face a face na introdução do 

indivíduo à cultura ou subcultura organizada (2008, p.41). 

Esse processo de “construção de um padrão estável de 

comportamento desviante talvez seja a experiência de ser 

apanhado e rotulado publicamente de desviante” (BECKER, 

2008, p. 41-42). É assim que se associa a estigmatização social 

do delinquente com a função excludente das esferas sociais, a 

partir da imagem ou identidade pública. 

Esse “status” não é adquirido instantaneamente, é 

construído socialmente. Porém, para ser rotulado de criminoso 

só é necessário cometer um único crime, assim, a detenção por 

um ato desviante pode, assim, expor um jovem à probabilidade 

de ser marcado como delinquente através do conhecimento 

público. 

Além disso, o adolescente pode sentir-se intimamente 

identificado com grupos rebeldes, transgressores e criminosos, 
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“os outros” (as pessoas em geral) podem pré-conceber o 

adolescente com um “perfil infrator”, já que os elementos de 

identidade acompanham os indivíduos dentro e fora da camada 

“infracional”. Então, o estigma pode ser associado mesmo 

àqueles que não estão realmente em conflito com a lei, mas 

“aparentam” estar. 

  

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A exclusão que opera de forma sistêmica nas sociedades 

também coopera para a separação dos grupos sociais em 

camadas mais ou menos “perigosas”, mais ou menos 

“civilizadas”, mais ou menos “disciplinadas”. E, para tomar um 

perfil, supostamente perigoso, tem-se aquele jovem do gênero 

masculino, com problemas familiares, envolvido com as drogas, 

economicamente desfavorecido, vulnerável à criminalidade, e 

com algum histórico ou “passagem” pelo sistema de controle 

jurídico (rótulo institucional). 

Justamente a prisão, ao cumprir seu papel de 

identificação criminal para a produção de uma “delinquência 

útil”8 é que nos surge como instigante elemento de referência 

                                                 
8 Fossem quais fossem seus outros propósitos imediatos, as casas panópticas de 

confinamento eram antes e acima de tudo fábricas de trabalho disciplinado. (...) Nas 

atuais circunstâncias, o confinamento é antes uma alternativa ao emprego, uma 
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para percebermos as contradições, nem tão elementares, 

inseridas na “identidade infratora”. E, a mais marcante 

contradição opera quando os discursos alinhavam na identidade 

infratora dois sentimentos opostos: o medo e a compaixão. 

Medo do inimigo, jovem inimigo construído por uma 

cultura do controle que precisa do risco iminente para 

condicionar os indivíduos de dentro para fora – “A ideia de 

‘risco’ reapresenta de maneira indireta, e reafirma tacitamente, o 

pressuposto da regularidade essencial do mundo.” (BAUMAN, 

2008, p. 129). 

E, vez que existe uma espécie de farta “clientela” para 

alimentar as prisões, a seletividade penal ou social (exclusão), 

preceitua uma atitude discriminatória da juventude brasileira 

pobre. Mas, além disso, também determina a proliferação de 

indivíduos “vulneráveis”, não no sentido de “em risco”, mas sim 

no sentido de supostamente “sob controle”.  

Dizemos supostamente porque a criminalização da 

juventude pobre tem servido não apenas para neutralizar estes 

sujeitos pela expulsão forçada do convívio social, mas também 

para aplacar o clamor público na medida em que “a escolha da 

prisão demonstra que ‘algo foi feito’" (BAUMAN, 1999, p. 

                                                                                                         
maneira de utilizar ou neutralizar uma parcela considerável da população que não é 

necessária à produção e para a qual não há trabalho “ao qual se reintegrar” 

(BAUMAN, 1999, p.17; 119) 
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129). Porém, a prisão é mecanismo de produção da delinquência 

e, esta produção acaba por operar justamente contra a almejada 

sensação de segurança que o Estado busca transferir para 

garantir a eficácia de seu poder legítimo.  

 “A cultura do Medo” (GLASSNER, 2003) e a 

“Sociedade de Risco” (BECK, 2010) criam um cenário que 

fortalece o discurso de incremento da violência como uma 

tendência fora de controle, alimentando a cultura do medo, mas 

também projetam uma sensação de falência da máquina jurídica 

que gera mais do que uma crise do Judiciário (descrença ou 

descrédito da população no Poder de Julgar), gera uma crise no 

próprio “poder” como um todo, já que novos poderes vêm 

surgindo e se mostrando legítimos (até certo ponto) reguladores 

das condutas individuais e coletivas por meio de mecanismos 

sutis como a violência simbólica. Dentre estes mecanismos se 

destacam os instrumentos midiáticos. 

Assim é que os meios de comunicação ajudam a criar um 

aspecto de revolta contra a juventude transgressora das leis, e 

contribui com a propagação da ideia de que este novo “inimigo 

público” precisa ser controlado de maneira mais contundente. 

Daí, as pautas argumentativas a favor da criminalização da 

menoridade.  
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 Cria-se uma aparente contradição entre a visão judicial 

menorista (influenciada pelo direito penal do inimigo, pelo 

poder oficial), e a doutrina da proteção integral. Isto porque, 

embora pareçam discursos excludentes entre si, na verdade 

guardam entre si uma relação de continência um com o outro. 

 A proteção integral, enquanto discurso jurídico, 

simplesmente dividiu em grupos etários os menores nos termos 

da lei, definindo-os como crianças ou adolescentes, conforme 

sua idade, o que não implica em considerá-los “inocentes” do 

ponto de vista social e rotulá-los como “delinquentes” do ponto 

de vista cultural. 

 Tanto é que em sua pesquisa sobre a representação do 

jovem pobre no Brasil, Marília de Nardin Budó (2012) afirma 

que por isso muitos juízes continuam a usar a expressão “menor 

infrator”, tão criticada por estudiosos e defensores dos direitos 

da Criança e do Adolescente, conforme vemos no ementário a 

seguir:  

 

HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO 

INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE 

TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. MEDIDA 

SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. 

MAIORIDADE PENAL. IRRELEVÂNCIA. 

INTERPRETAÇÃO SISTÊMICA DOS ARTS. 

120, § 2º, E 121, § 5º, DA LEI N.º 8.069/1990. 

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CABIMENTO 
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DA RESTRIÇÃO. HABEAS CORPUS 

DENEGADO. 1. O posicionamento desta Corte é 

no sentido de que, a teor do disposto nos arts. 

120, § 2.º, e 121, § 5.º, ambos da Lei n.º 

8.069/1990, tanto na aplicação de medida 

socioeducativa de semiliberdade, quanto na de 

internação, a liberação compulsória do 

adolescente somente ocorrerá quando este 

completar 21 anos de idade. Precedente. 2. Não 

existe qualquer impedimento legal à fixação de 

medida socioeducativa de semiliberdade desde o 

início do procedimento instaurado, quando 

fundamentadamente demonstrada ser essa a 

medida adequada à ressocialização do menor 

infrator. 3. Mostra-se devidamente 

fundamentada a decisão que, levando em 

consideração a gravidade concreta do ato 

infracional e a real situação de vulnerabilidade 

do adolescente (com registro de várias 

infrações e medidas socioeducativas 

anteriores), impõe-lhe o regime de 

semiliberdade. 4. Acresça-se, ademais, que o 

Paciente não se encontra cumprindo a medida 

imposta, porque fugiu da unidade executória, o 

que reforça ainda mais a necessidade de sua 

manutenção. 5. Ordem de habeas corpus 

denegada. (HC 250121 / MG, HABEAS 

CORPUS, 2012/0158778-6, Ministra LAURITA 

VAZ, DJe 23/10/2012). Grifo Nosso. 

 

 

EMENTA: Habeas corpus liberatório Menor 

infrator Art. 157, § 2º, incisos I e II , do CP 

Questiona-se a medida de internação aplicada ao 

paciente na sentença, pois sua aplicação não 

observou as regras jurídicas e os princípios 

norteadores da Constituição Federal , bem como 

do Estatuto da Criança e do Adolescente , eis que 

deveria ter sido aplicada a medida de liberdade 

assistida, conforme concluiu o Estudo Social 

realizado Recurso de apelação em trâmite sobre 
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o mesmo fato Descabimento (...). TJPA - 

HABEAS CORPUS HC 200930034472 PA 

2009300-34472 Data de Publicação: 17/06/2009. 

Grifo Nosso. 

 

 

EMENTA: HABEAS CORPUS. ATO 

INFRACIONAL CORRELATO AO CRIME DE 

ROUBO QUALIFICADO. VIOLÊNCIA 

CONTRA PESSOA. INTERNAÇAO 

PROVISÓRIA DO MENOR INFRATOR 

NECESSÁRIA. FATOS GRAVES QUE 

JUSTIFICAM A MANUTENÇAO DA 

CUSTÓDIA PROVISÓRIA. DESVIO DE 

COMPORTAMENTO DO MENOR 

INFRATOR. MENOR FORAGIDO. ORDEM 

DENEGADA. DECISAO UNÂNIME. TJSE - 

HABEAS CORPUS HC 2012304464. Data de 

Publicação: 16 de Abril de 2012. Grifo Nosso. 

   

Isso significa que: primeiro, a doutrina da proteção 

integral não eliminou a visão menorista, apenas acrescentou 

responsabilidades (família e sociedade) no controle ou disciplina 

da menoridade. Segundo, que hoje a atuação das mídias como 

forças sociais criou novos mecanismos de vulnerabilidade 

(instrumento de rotulação) em torno principalmente do 

adolescente em conflito com a lei. Isso contribui de forma 

inversa, para uma não proteção levada a cabo pelas “prisões para 

menores”. 

As prisões cumprem o papel de estimular a propagação 

da ideia de que a delinquência criou um novo inimigo social – o 

menor em conflito com a lei, que precisa ser punido mais 

http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/7249478/habeas-corpus-hc-200930034472-pa-2009300-34472-tjpa
http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/7249478/habeas-corpus-hc-200930034472-pa-2009300-34472-tjpa
http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/7249478/habeas-corpus-hc-200930034472-pa-2009300-34472-tjpa
http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/21812442/habeas-corpus-hc-2012304464-se-tjse
http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/21812442/habeas-corpus-hc-2012304464-se-tjse
http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/21812442/habeas-corpus-hc-2012304464-se-tjse
http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/21812442/habeas-corpus-hc-2012304464-se-tjse


_______________________________________ 
Scientia Una Olinda Nº13 P. 221-260 Maio 2013 

256 

severamente, ou quem sabe precisa de mais tempo para ser 

“disciplinado”? Já que as medidas socioeducativas duram 

apenas 03 anos, e somente a internação tem os maiores e mais 

“perigosos” resultados de reincidência. 

 À prisão, neste caso, cumpriria exercer o papel de 

reforço para construção da identidade infratora e 

institucionalizar procedimentalmente o controle individual não 

alcançado pelas demais vias de disciplina sem muros, em meio 

aberto. Pois, na verdade as medidas em meio aberto 

(semiliberdade e liberdade assistida, desconsiderando a remissão 

e a advertência, aplicadas em situações de menor 

conflitualidade) demonstram obter menores índices de 

reincidência, e indicam um perfil ainda não totalmente 

“indisciplinado”, zona fronteiriça entre o menor rebelde e o 

delinquente identificado pelos sistemas jurídico e social. 

As forças de controle social, assim, podem viabilizar um 

controle positivo ou negativo, sendo o positivo aquele atuante 

nos indivíduos considerados “normais”, ou que não delinquem9, 

enquanto o controle negativo atua na produção da delinquência 

útil e contribui para a manutenção do papel do Estado e as suas 

                                                 
9 No controle positivo operam e somam forças os meios alternativos à prisão juvenil, 

o controle familiar, o controle pedagógico, o controle religioso, o controle produtivo 

laboral, o autocontrole, dentre outros mecanismos. 
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transformações/adaptação em períodos agudos de crise 

(episódios de violência e descontrole social com maior 

frequência e intensidade, novas formas de delinquência, 

sensação aguda de impunidade). 

Vale salientar, no entanto, que os meios de comunicação 

não são os únicos a contribuir com a imagem ou representação 

social da identidade infratora, como se a “culpa” desta 

construção social fosse exclusiva. Na verdade, vários 

mecanismos contribuem para o processo de identificação social, 

rotulação e controle, como dito. Dentre eles estão: a própria 

engenharia pedagógica, a reproduzir uma “cultura da violência”; 

a família e o espaço geográfico que podem refletir uma 

conjuntura desviante e influenciar na construção da identidade 

infratora; e os espaços comunitários em que se inserem os 

grupos criminosos.  

No mais, mídia e escola (instituições de controle, por 

natureza) podem também funcionar como expressões de 

mudança da realidade violenta em que muitos jovens estão 

inseridos, vez que as chamadas “novas mídias” (redes sociais e 

espaços interativos) podem ajudar na inclusão social e fomentar 

a construção de novos rótulos e novos espaços de interação e 

identificação social, já que o contato entre a juventude e os 

espaços digitais muitas vezes é facilitado pelo ambiente escolar, 
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e a função educacional hoje em dia também se utiliza das redes 

sociais como fonte de informação e interação social. Daí a 

desvinculação destas e instituições (mídia e escola) de uma 

única função social atrelada à reprodução da cultura do medo e 

da violência, afinal, as funções de controle não são imutáveis, 

são dinâmicas. 

 

REFERÊNCIAS 

  

BAUMAN, Zygmunt. Globalização: as consequências 

humanas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1999. 

_______. Medo Líquido. Trad. Carlos Alberto Medeiros. Rio 

de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2008. 

BECK, Ulrich. A Sociedade de Risco – rumo a uma outra 

modernidade. São Paulo: Editora 34, 2010. 

BECKER, Howard S. Outsiders. Estudos de Sociologia do 

Desvio. Rio de Janeiro, Jorge Zahar Editor, 2008. 

BOURDIEU, Pierre. O Poder Simbólico. Tradução de 

Fernando Tomáz. 12ª Edição, Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, 

2009. 

BUDÓ, Marília Denardin. O Espetáculo do Crime no Jornal: da 

Construção Social da Criminalidade à Relegitimação do Sistema 

Penal. Anais do Congresso NEPE-UFSC. Disponível em: 

www.nepe.ufsc.br/controle/artigos/artigo41.pdf. Acesso em 

Novembro de 2012. 

http://www.nepe.ufsc.br/controle/artigos/artigo41.pdf


_______________________________________ 
Scientia Una Olinda Nº13 P. 221-260 Maio 2013 

259 

COHEN, Albert R. Delinquent boys: the culture of the gang. 

London: Routledge&Kegan Paul, 1955. 

DURKHEIM, Émile. As Regras do Método Sociológico. São 

Paulo: Martins Fontes, 2007.  

______. Da Divisão do Trabalho Social. São Paulo: Martins 

Fontes, 2012.  

FOUCAULT, Michel. A Ordem do Discurso. Aula Inaugural 

no Collège de France, pronunciada em 2 de dezembro de 1970. 

19ª edição. Trad. Laura Fraga de Almeida Sampaio. São Paulo: 

Edições Loyola, 2009. 

GAROFALO, Raffaele. Criminologia: estudo sobre o delicto e 

a repressão penal. São Paulo: Teixeira & Irmão, 1893. 

GLASSNER, B. Cultura do medo.  Tradução: Laura Knapp. 

São Paulo: Francis, 2003. 

GOFFMAN, Erving. Estigma.  Notas sobre a Manipulação da 

Identidade Deteriorada. Rio de Janeiro: 2002. 

______. Manicômios, Prisões e Conventos. Tradução: Dante 

Moreira Leite. São Paulo: Perspectiva, 2010. 

GUIDDENS, Anthony. Sociologia. 8.ª Edição. Lisboa: Editora 

Fundação Calouste Gulbenkian, 2010. 

HIRSCHI, Travis. Causes of Delinquency. 2ª ed. New Jersey: 

Transaction Publishers, 2002. Cap. I e II (E-Book) 

MERTON, Robert K. Estrutura social e anomia. In: Sociologia: 

teoria e estrutura. São Paulo: Mestre Jou, 1970 



_______________________________________ 
Scientia Una Olinda Nº13 P. 221-260 Maio 2013 

260 

MOURA, Cristina Patriota de. RESENHAS. Becker, Howard S. 

2008 [1963]. Outsiders. Estudos de sociologia do desvio. Rio de 

Janeiro: Zahar. Mana. vol. 15 no.2 Rio de Janeiro Oct. 2009. 

Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-

93132009000200011&script=sci_arttext. Acesso em: Outubro 

de 2012. 

OLIVEIRA, Luciano. Relendo Vigiar e Punir. DILEMAS. 

Revista de Estudos de Conflito e Controle Social - Vol. 4 – n
º 
2 - 

ABR/MAI/JUN 2011 - pp. 309-338. 

PAIVA, Vanilda; SENTO-SÉ, João Trajano (Org.). Juventude 

em conflito com a lei. Rio de Janeiro: Garamond, 2007. 

VIAPIANA, Luiz Tadeu. Economia do Crime. Uma explicação 

para a formação do criminoso. Porto Alegre: AGE, 2006. 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-93132009000200011&script=sci_arttext
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-93132009000200011&script=sci_arttext


_______________________________________ 
Scientia Una Olinda Nº13 P. 261-297 Maio 2013 

261 

CONSTITUCIONALISMO E DEMOCRACIA: A 

INTERFACE ENTRE O DIREITO E A POLÍTICA 

 
 

Roberta Corrêa de Araújo Monteiro* 

robertacdearaujo@hotmail.com 
 

RESUMO 

 

O reconhecimento de que a ascensão institucional do Poder 

Judiciário no constitucionalismo contemporâneo suscita o 

tensionamento entre os poderes por implicar no deslocamento de 

questões políticas relevantes presumivelmente reservadas à 

deliberação do Poder Legislativo e do Poder executivo para a 

esfera judicial é o ponto de partida para a reflexão acerca do 

apregoado déficit de legitimidade democrática da jurisdição 

constitucional. Partindo do pressuposto de que a democracia 

deve ser concebida como um sistema em que os direitos são 

maximamente preservados e não como mera submissão ao 

comando da maioria e que a Constituição é dotada de 

supremacia e força normativa, reconhecer-se-á o Poder 

Judiciário como ente realizador, também, da função política do 

Estado, não havendo como se lhe negar legitimidade para por 

meio das suas decisões, defender e aplicar a constituição, 

concretizando os direitos fundamentais do cidadão sem que isso 

afete o equilíbrio que a concepção de checks and balances 

pressupõe.  
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PALAVRAS-CHAVE 

 

Jurisdição constitucional. Judicialização da política. 

Legitimidade Democrática.  

 

ABSTRACT 

 

The recognition that the ascension of Judiciary in contemporary 

constitutionalism raises the tension between the powers of the 

state by implying on the displacement of relevant political issues 

presumably reserved for the deliberation of the Legislative and 

the Executive to the judicial sphere is the beginning point for the 

reflection about the proclaimed deficit of democratic legitimacy 

of constitutional jurisdiction. Assuming that the democracy 

should be conceived as a system in which rights are maximally 

preserved and not as a mere submission to the majority 

command and that the Constitution is endowed of supremacy 

and normative force, will be recognize the Judiciary as 

institutional executer, also, the political function of the state, 

there is no way of denying to him legitimacy for through his 

decisions, defend and enforce the constitution, concretizing the 

fundamental rights of the citizen without affect the equilibrium 

which the concept of checks and balances requires. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A expansão do Poder Judiciário é nota característica das 

sociedades democráticas contemporâneas. Para além dos 

clássicos espaços de representação política, na democracia 

constitucional, inúmeras questões políticas passam a ter nos 

órgãos jurisdicionais sua instancia decisória final, abrindo um 

novo espaço de participação ativa do cidadão na esfera pública, 

por meio das vias judiciais e levando a um deslocamento de 

questões políticas relevantes do âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder executivo para o Poder Judiciário. 

Essa interface entre o jurídico e o político dá a atividade 

jurisdicional uma inexorável dimensão política gerando um 

tensionamento entre os poderes que gira em torno do 

escalonamento da necessária equação “democracia e 

constitucionalismo”. 

Refletir sobre alargamento das funções do Poder 

Judiciário na sociedade contemporânea e o aparente paradoxo 

em torno do principio democrático e o controle jurisdicional de 
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constitucionalidade é o objetivo deste artigo, refutando a 

dificuldade contra majoritária. 

 

2. CONSTITUCIONALISMO E TRIPARTIÇÃO DOS 

PODERES 

 

 Remontando as origens históricas do constitucionalismo 

moderno Alexandre Moraes (2002, p. 35) identifica-as com as 

revoluções liberais do século XVIII afirmando que: 

A origem formal do constitucionalismo está ligada 

às Constituições escritas e rígidas dos Estados 

Unidos da América, em 1787, após a 

Independência das 13 Colônias, e da França, em 

1791, a partir da Revolução Francesa, 

apresentando dois traços marcantes: organização 

do Estado e limitação do poder estatal, por meio da 

previsão de direitos e garantias fundamentais. 

A ordem constitucional inaugurada no final do século 

XVIII encontra-se indissoluvelmente ligada ao conceito de 

Estado de Direito, modelo estatal nascido como contraponto ao 

Estado Absolutista do ancien regime, fortemente influenciado 

pelos postulados do liberalismo político e econômico, 

assentando-se em dois pilares essenciais: o reconhecimento da 

ampla autonomia privada e a limitação do próprio Estado. 
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É ao Direito que o liberalismo confia a tarefa de limitar, 

instituir e organizar o poder, bem como de disciplinar a sua 

atuação, resguardando a liberdade e os direitos dos indivíduos.  

A ideia era a de garantir, por meio de um texto escrito e, 

portanto, distante da herança consuetudinária medieval, os 

direitos dos cidadãos. Para tal desiderato, a Constituição deveria 

representar o ápice hierárquico da positivação estatal. 

No período que sucedeu aos mencionados movimentos 

revolucionários liberais os textos constitucionais e as 

declarações de direitos passaram a inverter a lógica até então 

vigente acerca das relações entre o Estado e o homem, que se 

situava na perspectiva ex parte principis para a ex parte populi.  

Desse modo, se anteriormente o Estado ocupava status central, 

passa agora o cidadão a posição de centralidade, consagrando-

se, destarte, a concepção de que o governo é para o indivíduo e 

não o indivíduo para o governo (LAFER, 1988. p. 125). 

A imposição de limites à atuação do Estado em face da 

autonomia privada é arquitetada com base na ideia da separação 

dos poderes, que passou a assumir lugar de destaque nas 

constituições escritas liberais. A doutrina da separação dos 

poderes como técnica de limitação do poder encontrará em 

Locke e Montesquieu seus grandes sistematizadores. O 
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primeiro, através do “Segundo tratado sobre o governo civil” e o 

segundo no célebre “Do Espírito das Leis”.  

Locke desenvolve a primeira e mais completa 

formulação do Estado Liberal que constitui a justificação ex post 

facto da Revolução Gloriosa na Inglaterra. Nesta obra, a 

doutrina da separação dos poderes liga-se ao rule of law, sendo 

concebida  como pré-requisito desta última: para que a lei seja 

imparcialmente aplicada é necessário que não sejam os mesmos 

homens que a fazem, a aplicá-la (GWYN, 1965, apud 

PIÇARRA, 1989,  p.71). Como resultado dessa constatação, faz-

se necessária a separação entre legislativo e executivo. 

Para Locke, o Legislativo é o poder supremo e todos os 

demais dele derivam e a ele subordinam-se. O Poder judiciário 

não é contemplado explicitamente em sua tripartição de poderes, 

o que vem a ocorrer com Montesquieu, que também aproxima a 

sua formulação da separação dos poderes da concepção de rule 

of law.  

Montesquieu (2000, p. 173), conferiu o poder de julgar 

ao judiciário, mas atribuiu a esse poder um caráter secundário, 

reputando-o como de certo modo nulo. No entanto, embora 

Montesquieu considerasse o Judiciário a mera bouche de la loi, 

a sua preocupação com a questão da limitação do poder para 

impedir abusos estatais e com a  garantia de independência, 
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consubstanciando a  ideia de freios e contrapesos (checks and 

balances) subsume a harmonia e independência entre os 

poderes, o que dá  ênfase à autonomia do Poder Judiciário em 

relação aos demais. 

A adoção de uma estrutura orgânica tripartite para o 

exercício do Poder Público é fator de inegável importância 

histórica, sobretudo no que diz respeito ao contexto do 

surgimento do controle jurisdicional de constitucionalidade. 

 

3. JURISDIÇÃO CONTITUCIONAL E CONTROLE DE 

CONSTITUCIONALIDADE  

 

As concepções de Montesquieu foram incorporadas de 

modo distinto pelos Estados Unidos da América e pela Europa 

Continental, resultando em dois modelos paradigmáticos de 

jurisdição constitucional. 

Nos Estados Unidos da América, a ideia de separação de 

poderes é apropriada de uma maneira inovadora, 

desenvolvendo-se em contraponto ao princípio inglês da 

soberania do parlamento. A experiência negativa das treze 

colônias com as medidas opressoras do parlamento inglês e a 

preocupação com a garantia da supremacia da Constituição, 

refletidas nos artigos federalistas (HAMILTON; JAY; 



_______________________________________ 
Scientia Una Olinda Nº13 P. 261-297 Maio 2013 

268 

MADISON, 1979) resultou na construção de um modelo de 

separação de poderes em que supremacia do parlamento é 

mitigada. 

No contexto histórico da independência das colônias 

americanas “[...] a obsessão sobre os abusos do poder 

Legislativo era mais forte do que a ideia de legitimação do poder 

pelo povo. Portanto, a soberania popular se tornou o princípio 

inicial, mas não operativo do constitucionalismo americano 

[...].” (DIPPEL, 2006, p. 9). 

O federalista Hamilton (2003, p. 471) concebeu a 

Constituição como um instrumento de delegação de poderes 

evidenciando, destarte, a possibilidade da declaração de 

nulidade de um ato de uma autoridade delegada que contrarie as 

determinações de quem delegou a autoridade para a prática 

desse mesmo ato, ou seja, o povo. Seria natural, destarte, atribuir 

ao Poder Judiciário a função de controle dos atos legislativos 

contrários à Constituição, de modo a impedir que os 

representantes do povo (Poder Legislativo) sobrepusessem a 

própria vontade à dos seus constituintes (DIPPEL, 2006, p. 9). 

A ideia de uma constituição escrita, dotada de 

supremacia, podendo ser implementada pelas vias judiciais e 

constituindo-se como fundamento para declaração de nulidade 

de todos os atos estatais contrários ao seu conteúdo é a marca 



_______________________________________ 
Scientia Una Olinda Nº13 P. 261-297 Maio 2013 

269 

distintiva do modelo constitucional que se instala nos Estados 

Unidos da América, sendo evidente a decisiva contribuição do 

sistema norte-americano quanto à moderna função do Judiciário. 

As ideias do federalista Alexander Hamilton, lastreadas 

no pensamento de Montesquieu foram consolidadas mais tarde 

no célebre lead case “Marbury versus Madison”  que lançou as 

bases para a para a emergência do Judiciário no cenário de 

controle político dos demais poderes e representou uma 

manifestação do poder da Corte em revisar uma decisão política.  

Apesar de a Suprema Corte norte americana após o 

julgamento do caso Marbury v. Madison apenas tenha voltado a 

se pronunciar acerca da inconstitucionalidade de uma lei federal 

em 1857, no caso Dred Scott v. Sandford1, o fato é que a partir 

da decisão de Marshall o direito constitucional norte americano 

passou a trilhar novos caminhos, sendo crescente o 

desenvolvimento do judicial review, não apenas no sentido do 

controle pelo judiciário das decisões políticas dos outros poderes 

a partir de parâmetros constitucionais mas também pelo avanço 

da  interferência judicial em questões tradicionalmente 

                                                 
1 O precedente firmado no caso Dred Scott v. Sandford, apontado comumente como 

um dos fatores que acarretaram a eclosão da Guerra Civil dos Estados Unidos, se deu 

logo após o fim do conflito desautorizado por força da aprovação da Emenda n. XIV à 

Constituição americana. 
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consideradas como âmbito exclusivo do Legislativo e do 

Executivo. 

Enquanto a tradição constitucional norte-americana 

adotou o parâmetro judicial de interpretação e aplicação da 

Constituição, a Europa, durante o século XIX e até meados do 

século XX voltou-se ao primado da supremacia da lei e do Poder 

Legislativo, seu elaborador. 

A rejeição europeia ao modelo americano tem suas raízes 

fincadas, sobretudo na ideia de sacralização da lei. A partir da 

Revolução de 1789 e até o início do século XX, o dogma 

rousseauniano da infalibilidade da lei se impôs na Europa 

Continental de tal modo que Louis Favoreu, explicando a 

resistência européia ao judicial review americano sentencia que 

nos “Estados Unidos a Constituição é sagrada; na Europa é a lei 

que é sagrada”. 

O dogma da soberania do Parlamento obteve expressão 

máxima no Reino Unido, onde foi alçado ao status de princípio 

basilar da constituição inglesa, ao lado do rule of law e das 

conventions (DICEY, 1973, p. 35).   

O modelo de controle de constitucionalidade adotado 

pela maioria dos países europeus veio a desenvolver-se sob forte 

influência das ideias de Hans Kelsen, especialmente no que diz 

respeito ao seu projeto da Constituição da Áustria de 1920. 
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Ressalte-se que a adoção da ideia de jurisdição constitucional 

como mecanismo de proteção da normatividade da Constituição 

foi recebida com desconfiança e identificada como um fator de 

afronta à soberania parlamentar e a separação dos poderes. 

 Disso decorre a adoção de um modelo de controle 

judicial de constitucionalidade exercido por um tribunal 

especial, alheio às estruturas da jurisdição ordinária. Merece 

registro a reflexão de Zagrebelsky (1999, p.62) no sentido de 

que a ideia de um Tribunal constitucional como um juiz especial 

do legislador foi também uma forma de se assegurar o chamado 

privilégio do legislador, “[,,,] una expresión que indica, sobre 

todo, que el legislador tiene su proprio juez”. 

A necessidade de segurança jurídica e uniformidade das 

decisões é a preocupação central do pensamento de Kelsen 

justificadora da ideia de que a competência para controlar 

abstratamente os atos legislativos deveria ser atribuída a um 

único órgão centralizador e independente, uma “[...] instância 

central suprema” (ZAGREBELSKY, 1999, p. 145), o que não 

seria possível se esse controle fosse atribuído a uma pluralidade 

de órgãos tal como se dava no modelo norte americano.   

O modelo do Tribunal Constitucional idealizado por 

Kelsen findou sendo largamente adotado na Europa continental 

e em diversos outros países e influenciou também o sistema 
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judicial de outros países que não o consagraram explicitamente 

ou na estrita forma de sua concepção, como é o caso do Brasil. 

 

4. A ASCENÇÃO INSTITUCIONAL DO PODER 

JUDICIÁRIO 

 

A ordem constitucional inaugurada após o término da 

Segunda Grande Guerra Mundial encontra-se indissoluvelmente 

ligada ao conceito de Estado Constitucional Democrático, 

modelo estatal cujo arcabouço central é edificado sob a 

perspectiva da proteção e promoção da dignidade humana, 

incorporada nos textos constitucionais como princípio 

normativo fundamental e núcleo essencial dos direitos 

fundamentais. 

À Constituição se reconhece supremacia e a força 

normativa necessária para assegurar os direitos fundamentais 

nela elencados e a efetiva tutela contra abusos dos Poderes 

Públicos, tornando-a o lugar de realização da cidadania, ponto 

de afluência da ética mínima do convívio humano, estando a 

plenificação da cidadania imersa na ideia de que cada direito 

fundamental deve atravessar a condição efetiva de acesso a uma 

vida digna. 
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O desencadeamento desse processo propulsionou a 

mudança do paradigma jurídico centrado no conceito de 

legalidade do Estado de Direito para um novo paradigma 

articulado em torno da ideia de um Estado Constitucional de 

Direito e os tribunais constitucionais são criados com a missão 

precípua de serem os guardiões das Constituições do pós-guerra 

e da ordem de valores nela encerrada.   

A incorporação de standards morais às Constituições 

levou a necessidade da adoção de uma perspectiva política na 

atividade do interprete, na qual as ideias de justiça e de 

realização dos direitos fundamentais desempenham um papel 

central. A compreensão do sentido da norma passou a levar em 

conta os princípios a serem preservados e realizados, 

evidenciando-se que a concretização destes não decorre pura e 

simplesmente do fato de sua positivação. 

A necessidade de instrumentos eficazes de proteção ao 

homem contra a lei da maioria e contra os abusos estatais 

tornou-se evidente de modo que, como analisa Agra (2005, p. 

56):  

Tribunais Constitucionais, na segunda metade do 

século XX, surgem com a finalidade principal de 

impedir que maiorias políticas, formadas por um 

deficiente sistema de representação popular, 

possam tolher direitos fundamentais das minorias 
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ou até mesmo abolir o Estado Democrático Social 

de Direito, em nome do princípio majoritário. 

A proteção e promoção da dignidade da pessoa humana 

tornam-se objetivo e tarefa do Estado Democrático de Direito e 

uma nova equação política é estabelecida haja vista que 

supremacia da Constituição sobre as decisões parlamentares 

majoritárias constrói em torno do Poder Judiciário uma nova 

arena pública, externa aos circuitos clássicos da representação 

da sociedade civil por meio dos partidos políticos. 

A agenda do Direito e dos direitos torna-se dominante no 

plano político e na vida social e, como analisa Habermas (1997, 

p.134): “[...] considerações de ética social infiltram-se em 

regiões do Direito que, até então, se limitavam a garantir a 

autonomia privada”. Como resultado desse processo, inúmeras 

questões de índole eminentemente política são trazidas ao 

exame do Poder Judiciário, ampliando-se os espaços de atuação 

dos tribunais na política e alterando-se as funções clássicas dos 

juízes, que passam a intervir e a orientar as atuações dos outros 

poderes estatais como forma de assegurar a integridade da 

Constituição e dos direitos do cidadão.  

Como assinala o cientista político Vianna (1996, p. 263): 

 

Após a Segunda Guerra, [...] à prevalência do tema 

do Executivo, instância da qual dependia a 
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reconstrução de um mundo arrasado pela guerra, 

[...] seguiu-se a do Legislativo, quando uma 

sociedade civil transformada pelas novas 

condições de democracia política impôs a agenda 

de questões que diziam respeito à sua 

representação, para se inclinar, agora, para o 

chamado Terceiro Poder e a questão substantiva 

nele contida – Justiça.  

A necessidade de conferir aplicabilidade direta e 

imediata das normas constitucionais, na extensão máxima de sua 

densidade normativa, trouxe o desafio de impedir que elas se 

tornem um texto meramente programático, sujeito ao livre 

arbítrio do legislador constituído.  Nesta perspectiva é que a 

partir da segunda metade do século XX os sistemas 

constitucionais- sejam nos moldes norte americanos, sejam nos 

moldes europeus ou ainda, sob a influência de ambos, 

redimensionam o papel do Poder Judiciário, tornando-o 

protagonista na defesa dos ideais constitucionais e passando a 

ocupar uma posição estratégica na implementação material do 

Estado Democrático de Direito. 

O protagonismo do Poder Judiciário é um fenômeno 

crescente nas sociedades democráticas contemporâneas em 

torno do qual se percebe uma mobilização política da sociedade, 

que passa a encontrar nos tribunais uma instância decisória de 
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interesses setoriais centrais em substituição ao espaço 

tradicional de representação política. 

Diante desse cenário, sintetiza Calmom de Passos (2000. 

p.91) que “[...] seria ingenuidade ou desinformação negar a 

crescente politização do jurídico e juridicização do político, 

fruto de um peculiar estado de coisas maximizado no segundo 

pós-guerra”.    

No Brasil, com o advento da Constituição Federal de 

1988, concebida sob forte influencia do constitucionalismo 

português e espanhol, o Estado Democrático de Direito no é 

idealizado com centralidade nos direitos fundamentais, 

constituindo estes, como assevera Hesse (1998. p. 239.): "[...] 

bases da ordem jurídica da coletividade", passando a ocupar 

uma função estratégica de fundamentação e legitimação de todo 

o sistema normativo, operando uma verdadeira 

constitucionalização do Direito. 

A acessibilidade dos partidos políticos aos tribunais 

gerou um espaço inédito à proteção e ao exercício dos direitos 

da minoria parlamentar e extensão desse direito às 

confederações sindicais e às entidades de classe contornou o 

monopólio partidário da representação política, permitindo que 

diferentes grupos de interesse da sociedade discutam e busquem 

a implementação pela via judicial dos direitos constitucionais.  
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Ao introduzir novos mecanismos de controle de 

constitucionalidade concentrado e ampliar significativamente a 

legitimidade para propositura da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade o legislador constituinte objetivou dar 

efetividade às disposições constitucionais, abrindo espaço para  

ampliação da importância política do Poder Judiciário,  

especialmente do Supremo Tribunal Federal, ao qual incumbe 

primacialmente a defesa da Constituição,  fazendo valer a 

supremacia que lhe é inerente.   

 

5. LEGITIMIDADE DEMOCRÁTICA E JURISDIÇÃO 

CONSTITUCIONAL   

 

O fenômeno da “Expansão do Poder Judiciário” (TATE; 

VALLINDER, 1995) tem sido alvo de calorosos debates entre 

os juristas, os cientistas políticos e os filósofos do Direito, 

impondo o desafio para o constitucionalismo e para as teorias 

jurídica e política contemporâneas de estabelecer os parâmetros 

e limites dessa atuação, sobretudo no que diz respeito à 

discussão acerca e do  seu apregoado déficit de legitimidade. 

A questão que se coloca com ênfase no debate, diz 

respeito à tensão entre o direito e a democracia provocada por 

este fenômeno, suscitando o questionamento acerca da 
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legitimidade democrática dos tribunais para exercer o controle 

de constitucionalidade das leis e, como resultado deste, intervir 

em questões políticas presumivelmente reservadas à deliberação 

dos outros dois poderes, sem afetar o equilíbrio que a concepção 

de checks and balances pressupõe. 

A expressão “judicialização da política” inobstante a 

ambivalência de seu significado tem sido largamente utilizada 

para explicitar a projeção do Judiciário no campo das discussões 

afetas à seara política majoritária, explicitando, na perspectiva 

de Habermas, uma espécie de adensamento do direito nas 

esferas da vida social (HABERMAS, 1997, p. 48.). A partir 

desta perspectiva, o Poder Judiciário passa a ser visto como uma 

alternativa para solução dos conflitos sociais e principalmente 

para efetivação dos direitos fundamentais assegurados pela Lei 

Constitucional.  

Neste sentido registra-se a reflexão de STRECK (2002. 

p. 85): 

Estamos, assim, em face de um sério problema: de 

um lado, temos uma sociedade carente de 

realização de direitos e, de outro, uma Constituição 

que garante estes direitos da forma mais ampla 

possível. Este é o contraponto. Daí a necessária 

indagação: qual é o papel do Direito e da 

dogmática jurídica neste contexto?  
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A resposta a esse desafio pressupõe não poucas vezes, 

um deslocamento da discricionariedade da esfera legislativa para 

a esfera judicial. Por esta razão Streck (2002. p. 32), leciona que 

no Estado democrático de direito: “[...] ocorre, por vezes, um 

sensível deslocamento do centro de decisões do Legislativo e do 

Executivo para o plano da jurisdição constitucional”  

CLÈVE (2001. p. 162) reflete sobre a valorização do 

direito enquanto espaço de luta da sociedade contemporânea nos 

seguintes termos: 

Deve-se entender a instância jurídica do estado 

contemporâneo como uma ‘condensação material e 

específica de uma relação de forças’ que se 

expressa como mediação, por meio de normas 

jurídicas, princípios e valores, e como espaço de 

confrontação – lutas: imposição de novos valores e 

normas jurídicas; novos compromissos – entre 

classes e frações. O direito contemporâneo é, pois, 

um espaço de mediação e de luta entre forças 

antagônicas e conflituosas. 

O direito passa então por um processo de “[...] 

valorização da juridicidade enquanto espaço de lutas” (SCHIER, 

1999, p.111) e a sacralização dos direitos fundamentais como 

nota característica do constitucionalismo democrático redunda 

na impossibilidade de se negar ao Poder Judiciário uma postura 

ativa que seja capaz de dar respostas adequadas aos anseios e 

reivindicações sociais voltadas, sobretudo à concreção dos seus 
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direitos fundamentais. Nesse sentido, a ideia de ativismo judicial 

associa-se a uma atuação do Poder Judiciário voltada à 

concretização dos valores e fins constitucionais.   

A grande questão que se impõe, na sequência dessas 

ideias, diz respeito, sobretudo ao modus operandi desse ativismo 

judicial e dos limites imanentes a essa atividade. O problema da 

“dificuldade contra majoritária” (BICKEL, 1962), (the 

countermajoritarian difficulty) expressão cunhada por 

Alexander Bickel ocupa posição de destaque nesse debate.  

A questão central que se impõe na da “dificuldade contra 

majoritária” reside em como justificar que as decisões do 

parlamento, produzidas por representantes eleitos 

democraticamente pelo povo, podem ser invalidadas por órgãos 

compostos por indivíduos que não tem legitimidade popular 

porque não foram eleitos.  

Inicialmente, cumpre-nos destacar que a efetivação da 

democracia contemporânea, conforme preleciona Häberle (1997. 

p. 5-6) se dá a partir da realização dos direitos fundamentais e 

não no sentido da soberania popular de Rousseau.  

Por outro lado, como assevera Dworkin (2001), 

democracia não implica a mera submissão ao comando da 

maioria, razão pela qual ele atribui supremacia aos direitos 

fundamentais ante a soberania popular. Sob essa perspectiva 
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Dworkin (2003) preconiza como função do Judiciário, o fiel 

compromisso com a efetividade dos direitos constitucionais. 

Streck (2008, p. 19-20) analisa em: “Verdade e 

Consenso”, que a alegada tensão entre Democracia e 

Constitucionalismo representa uma impropriedade descabida e 

irreal e “[...] um perigoso reducionismo”, pois o Estado 

Constitucional é fórmula mais plena de realização do Estado de 

Direito. E, se a essência do Estado de Direito é a submissão do 

poder ao Direito, somente quando existe uma verdadeira 

Constituição esta submissão compreende também a submissão 

do Poder Legislativo. 

Em verdade, parece-nos que os aportes teóricos, 

filosóficos e metodológicos do constitucionalismo democrático 

apontam para a constatação de que o ponto de equilíbrio 

específico entre o Constitucionalismo e a Democracia dependa 

da situação institucional e sócio-política vigente em cada país. 

Em um país como o Brasil, cuja realidade é marcada por 

afrontosa desigualdade social e incapacidade dos poderes 

públicos em dar respostas adequadas aos mais básicos anseios 

da vida social, é difícil deixar de reconhecer a importância e 

necessidade de certo grau de ativismo judicial. 

Como assinalou Souza Neto (2002, p. 166) com base no 

pensamento de Häberle uma teoria da decisão não deve estar 
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apenas voltada para a interpretação literal do texto, “[...] mas 

também pragmaticamente como realidade constitucional, a partir 

do contexto sociocultural em que está inserida e onde tem 

existência o ser humano concreto”. 

Não é possível, destarte, pensar em uma atuação judicial 

adstrita a uma operação silogística formal, sem qualquer 

influência dos setores da vida social. Ao contrário, é preciso que 

a tarefa de interpretação e aplicação da norma constitucional 

leve em conta a realidade e a pluralidade na qual esta inserida. 

É preciso ter em mente que a ingerência judicial em 

questões tradicionalmente reservadas a seara política no Brasil 

não decorre pura e simplesmente de uma arbitrária postura do 

Judiciário em abarcar em seus comandos decisórios questões 

afetas a seara de outros poderes. O princípio da inafastabilidade 

da jurisdição consagrado no art. 5°, XXXV da Constituição 

Federal aliado ao descontentamento crescente da população em 

geral em relação à política e a crise de representatividade dela 

decorrente constituem as principais causas da transferência de 

problemas socioeconômicos para alçada dos Tribunais.  

Afigura-se de extrema importância que em contextos 

como o de violação de direitos fundamentais do cidadão por 

inércia ou ineficiência dos poderes públicos em dar-lhes 
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concretude, a atuação do judiciário seja ativa e concretizadora da 

norma constitucional. 

Não se pode perder de vista nesta discussão o intrínseco 

caráter jurídico-político da jurisdição constitucional. Sob esta 

ótica merece registro a perspectiva de Bercovici (2004, p.10) 

quando afirma que a “Constituição é direito político: do, sobre e 

para o político”. 

Na sociedade contemporânea, a democracia não se 

caracteriza somente pelo princípio majoritário e não se 

desenvolve apenas no contexto de delegação de 

responsabilidade formal do “povo” para os órgãos estatais, mas 

também por meio de formas refinadas de mediação do processo 

público e pluralista da política e do cotidiano, especialmente 

mediante a realização dos direitos fundamentais, o que implica, 

inclusive, no respeito às minorias em face das decisões 

arbitrárias da maioria.   

No Estado Constitucional Democrático a proteção e o 

respeito aos direitos fundamentais da pessoa humana e a 

exigência de organização e funcionamento do Estado na busca 

da proteção de tais valores são condição de possibilidade para o 

seu desenvolvimento e consolidação. A constituição reflete um 

sistema de ideias, postulados e fins que constituem princípios 

basilares da ordem social, política, econômica e jurídica e que 
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limitam, orienta e disciplina a conduta tanto dos poderes 

públicos quanto dos particulares. E a supremacia reconhecida à 

Constituição em face do ordenamento jurídico torna-a de 

imperativa observância e eficácia.  

Nesta perspectiva, a fiscalização dos atos estatais é fator 

de garantia da superioridade do texto constitucional, tanto em 

seu aspecto formal quanto em seu aspecto material diante de 

qualquer discricionariedade que a ameace. E nisso reside 

primacialmente a função da jurisdição constitucional.  

Não existe democracia sem que se respeite e se realize os 

direitos fundamentais e estes não existem sem democracia. Por 

outro lado, inútil é uma constituição posta em vigor se ela não é 

cumprida, efetivada e concretizada.   

Incumbe, pois, ao órgão constitucionalmente autorizado 

à defesa da Constituição, a garantia, manutenção e 

principalmente a efetivação dos direitos nela encerrados. É nesta 

perspectiva que o Poder Judiciário se legitima na função de 

guardião e garantidor dos direitos fundamentais, ao lado dos 

outros poderes ou no vácuo de atuação dos mesmos. E quando o 

Judiciário atua nesse sentido não interfere na função legislativa, 

mas  tão somente cumpre  a sua função.  

Trata-se, portanto, de competência e prerrogativa do 

Judiciário equilibrar, reverter, anular, corrigir a atividade 
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política ou legislativa desvirtuada ou desinteressada dos valores 

e objetivos constitucionais. Aos gestores públicos não mais se 

permite usar da discricionariedade administrativa para, sob o 

pálio da procuração popular outorgada pelo voto, deixar de 

observar e cumprir as metas estabelecidas pela Constituição 

Federal. E nesse cenário, o Poder Judiciário deve atuar de modo 

incisivo, suprindo “[...] omissões legislativas e executivas, 

redefinindo políticas públicas quando ocorrer inoperância de 

outros poderes” (ESTEVES, 2007, p. 75-76).  

Essa ampliação da esfera de ação do Poder Judiciário não 

representa qualquer incompatibilidade com o regime político 

democrático, mas ao contrário, afirma-o. Nesse sentido Dworkin 

(1997, p. 63) sustenta que: 

O controle judicial sobre os atos legislativos 

mostra-se como um instrumento viável e eficiente, 

porquanto se trata de “um arranjo estrategicamente 

inteligente para garantir a democracia, estabelecer 

um controle judicial sobre  o que o Legislativo 

majoritariamente decide, garantindo que os direitos 

individuais, que são um pré-requisito da 

legitimidade deste, não serão violados.  

 A busca das instâncias judiciais para concretização de 

direitos fundamentais também representa uma forma de 

participação da sociedade no processo político. O Poder 

Judiciário é poder político e suas instâncias são espaços 
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democráticos de atuação política por meio da participação dos 

cidadãos na busca da concretização dos seus direitos 

fundamentais. 

 A universalização do acesso à justiça, transformada em 

direito fundamental nas democracias modernas e a proibição do 

non liquet impõe que todo conflito submetido aos órgãos do 

Poder Judiciário tenham uma resposta. E se é imposto ao 

Judiciário decidir demandas que não foram objeto de 

regulamentação pelo legislativo apesar da sua obrigação 

constitucional de fazê-lo é dado ao julgador não apenas “dizer o 

direito”, mas também ser co-criador do direito. Luhmann (1990, 

p.163) aborda a questão: 

 Por essa razão, podemos compreender essa norma 

fundamental da atividade dos tribunais 

(Gerichtsbarkeit) como o paradoxo da 

transformação da coerção em liberdade. Quem se 

vê coagido à decisão e, adicionalmente, à 

fundamentação de decisões, deve reivindicar para 

tal fim uma liberdade imprescindível de construção 

do Direito. Somente por isso não existem "lacunas 

no Direito". Somente por isso a função 

interpretativa não pode ser separada da função 

judicativa. E somente por isso o sistema jurídico 

pode reivindicar a competência universal para 

todos os problemas formulados.  
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Uma vez que o Judiciário não age senão mediante 

provocação da parte interessada e considerando que uma vez 

provocado pelo cidadão não pode recusar-se ou omitir-se em 

decidir, não há como se lhe negar legitimidade democrática para 

por meio das suas decisões, defender e aplicar a constituição, 

concretizando os direitos fundamentais do cidadão.    

Como assevera Häberle (1997. p. 5-6): 

Não se deve esquecer que a democracia é formada 

pela associação de cidadãos. Democracia é o 

“domínio do cidadão”, não do Povo, no sentido de 

Rousseau. Não haverá retorno a Rousseau. A 

democracia do cidadão é mais realista do que a 

democracia popular. A democracia do cidadão está 

muito próxima da ideia que concebe a democracia 

a partir dos direitos fundamentais e não a partir da 

concepção segundo a qual o Povo soberano limita-

se apenas a assumir o lugar do monarca.   

Incrementa-se, pois uma cidadania ativa e participativa, 

capaz de instrumentalizar conquistas democráticas no espaço 

público por meio do Poder Judiciário. É a cidadania e a 

participação política por meio do direito.  A democracia é 

entendida, então, como participação e não como mera 

representação e nesse cenário os Tribunais constitucionais são 

guardiões do processo democrático. Häberle (2002. p. 39) 

também assevera que: “[...] existem muitas formas de 

legitimação democrática, desde que se liberte de um modo de 
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pensar linear e eruptivo, a respeito da concepção tradicional de 

Democracia”. 

A legitimidade não se assenta, tão somente, na soberania 

do voto popular. Pode ela advir da própria lei, que é elaborada 

pelo poder político que detém legitimidade democrática 

representativa e, portanto a institui legitimamente “em nome do 

povo”. A Constituição é, portanto, fonte legitimadora da atuação 

do Poder Judiciário para preservação da eficácia e supremacia 

constitucional por meio do controle dos atos dos demais poderes 

e a partir da interpretação e aplicação das regras e princípios 

constitucionais. 

O controle judicial de atos legislativos ou executivos 

apenas tem lugar porque o próprio sistema democrático permite 

que o Judiciário seja provocado para interpretar e aplicar a lei. 

Logo, isso não se dá por um simples ato de vontade ou por mera 

opção ideológica das Cortes, mas porque tem que cumprir o seu 

papel constitucional, não podendo dele se escusar ou se omitir. 

Nessa ordem de ideias, há que se reconhecer o Judiciário como 

ente realizador, também, da função política do Estado.  

 Assim, como analisa Bachof (1987. p. 59):  

  

Não tem muito mais força a afirmação de que o 

poder judicial é antidemocrático. O juiz não é 

menos órgão do povo que todos os demais órgãos 
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do Estado. A alusão da falta de imediatez de sua 

comissão pelo povo não constitui um argumento 

convincente perante o fato de que também o 

Governo, o Presidente, os funcionários [...] contam 

somente com um mandato indireto do povo; e 

mesmo o Parlamento não pode ser considerado 

como diretamente comissionado, sem que haja um 

aspecto muito relativo, pois sua composição está 

de fato muito mais ligada aos partidos políticos. 

Analisando as implicações políticas da atuação do 

Supremo Tribunal Federal acerca da concretização de direitos 

fundamentais Castro (1997, p. 147-156) pondera que, do ponto 

de vista do processo político, o fenômeno promove uma 

interação entre os Poderes que não é, necessariamente, 

prejudicial à democracia, eis que ela ocorre quando: “Os 

tribunais são chamados a se pronunciar onde o funcionamento 

do Legislativo e do Executivo se mostram falhos, insuficientes 

ou insatisfatórios”. 

Na medida em que o Judiciário é provocado a assumir 

responsabilidades por aqueles que deveriam tê-lo feito ele 

legitima-se perante a sociedade que, a despeito de seus membros 

não serem eleitos democraticamente pelo voto, reconhece-o 

como aliado na construção da democracia. Ademais, não se 

pode perder de vista que o apregoado déficit democrático do 

Poder Judiciário não é necessariamente maior que a do 

Legislativo, “[...] cuja composição pode estar afetada por 
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disfunções diversas, dentre as quais o uso da máquina 

administrativa, o abuso do poder econômico, a manipulação dos 

meios de comunicação” (BARROSO, 2010, p. 391).  

No Brasil, o protagonismo do Poder Judiciário tem sido 

crescente desde o advento da Constituição Federal de 1988, que 

ao incorporar direitos e princípios fundamentais como elementos 

nucleares e justificadores do Estado Democrático de Direito, 

mais do que justificar a intervenção, demandou um Judiciário 

mais ativo, inserindo-o na arena política.   

Não há como se negar que no Brasil, o Poder Executivo 

e o Poder Legislativo têm sido historicamente incapazes de 

cumprir satisfatoriamente os objetivos constitucionais. Assim, a 

ineficácia das instituições majoritárias finda por gerar uma 

expectativa redentora em relação ao Poder Judiciário como 

analisa Garapon (2001. p. 81): 

O juiz é chamado a socorrer uma democracia na 

qual “um legislativo e um executivo enfraquecidos, 

obcecados por fracassos eleitorais contínuos, 

ocupados apenas com questões de curto prazo, 

reféns do receio e seduzidos pela mídia, esforçam-

se em  governar, no dia-a-dia, cidadãos 

indiferentes e exigentes, preocupados com suas 

vidas particulares, mas esperando do político 

aquilo que ele não sabe dar: uma  moral,  um 

grande projeto. 
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Nessa perspectiva, o Poder Judiciário brasileiro vem se 

tornando, em boa medida, o garante da efetivação dos direitos 

fundamentais e uma salvaguarda para as frustrações dos 

jurisdicionado.  Isso é reflexo da ponderação de Garapon (2001, 

p. 48) 

O sucesso da justiça é inversamente proporcional 

ao descrédito que afeta as instituições políticas 

clássicas, causado pela crise de desinteresse e pela 

perda do espírito público. A posição de um terceiro 

imparcial compensa o “déficit democrático” de 

uma decisão política agora voltada  para a gestão e 

fornece à sociedade a referência simbólica que a 

representação nacional lhe oferece cada vez 

menos. 

O fato é que a mobilização da sociedade e dos grupos 

organizados, bem assim como a atuação do Ministério Público e 

a amplitude dos mecanismos de controle concentrado de 

constitucionalidade criados na nova ordem constitucional têm 

propiciado e favorecido uma postura ativa da jurisdição 

constitucional no Brasil, comprometida com a defesa da 

Constituição e com a promoção e realização  da dignidade da 

pessoa humana, o que é fator de  consolidação material do 

Estado Democrático de Direito.   
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A realização do Estado Democrático de Direito tem 

como premissa necessária e inarredável o respeito à 

Constituição, o acato da força normativa de suas regras e 

princípios e a afirmação e tutela efetiva dos direitos 

fundamentais. Os direitos fundamentais dificilmente se 

dissociam da democracia. E falar dos direitos fundamentais é 

falar dos próprios fins do Estado, que tem a responsabilidade e o 

dever de torná-los realidade.  

Tal como apregoara Lassale, uma constituição que não se 

efetive, não passa de um pedaço de papel, tal porque nada terá a 

ver com a vida subjacente. Diante de tal desafio se debruça o 

constitucionalismo contemporâneo, que progressivamente vem 

buscando construir uma sustentação teórica para a concretização 

das normas constitucionais, sem prejuízo da consolidação do 

caráter normativo e supremo da Constituição. 

O Poder Judiciário é o guardião das leis vigentes em um 

Estado Democrático de Direito, e fazê-las ter efetividade, 

mesmo que numa atuação contra majoritária ou em detrimentos 

dos outros Poderes, não enfraquece a ideia de democracia, mas 

ao contrário, legitima-a. 
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A Constituição Federal de 1988 foi o símbolo máximo da 

ruptura com um passado marcado pela negação das liberdades 

políticas, dos direitos fundamentais e das garantias 

constitucionais o que justifica os anseios da sociedade em vê-la 

torna-se realidade. Diante de comportamentos estatais ofensivos 

à Constituição, o Poder Judiciário, no cumprimento de sua 

atribuição constitucional, deve ter uma atuação concretizadora e 

garantidora dos objetivos constitucionais, assegurando deste 

modo, a supremacia da Constituição e resguardando a própria 

ideia de Estado Democrático de Direito. 

Eventual atuação contra majoritária, nessas hipóteses, se 

dará a favor, e não contra a democracia, pois para que a carta 

constitucional tenha vida é imperioso que a jurisdição 

constitucional seja plenamente exercida e saiba dar-lhe eficácia 

jurídica e social. 

 

REFERÊNCIAS  

 

AGRA, Walber de Moura. A reconstrução da legitimidade do 

Supremo Tribunal Federal: densificação da jurisdição 

constitucional brasileira. Rio de Janeiro: Forense, 2005. 

BACHOF, Otto. Jueces y Constitución. Trad. Rodrigo 

Bercovitz Rodriguez. Madrid: Editorial Civitas, 1987 



_______________________________________ 
Scientia Una Olinda Nº13 P. 261-297 Maio 2013 

294 

BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional 

Contemporâneo: os conceitos fundamentais e a construção do 

novo modelo. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2010 

BERCOVICI, Gilberto. Constituição e política: uma relação 

difícil. In: LuaNova, n. 61, 2004. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/ln/n61/a02n61.pdf> Acesso em: 02 

maio 2011. 

BICKEL, Alexander. The least dangerous branch: the 

supreme court at the bar of politics. New York: Irvington 

publishers, 1962. 

CALMON DE PASSOS, J.J. Direito, poder, justiça e 

processo: julgando os que nos julgam. Rio de Janeiro: Forense, 

2000.   

CASTRO, Marcus Faro de. O Supremo Tribunal Federal e a 

judicialização da política. Revista Brasileira de Ciências 

Sociais, São Paulo, v. 12, n. 34, jun. 1997. 

CLÈVE, Clèmerson Merlin. O direito e os direitos: elementos 

para uma crítica do direito contemporâneo. 2. ed. São Paulo: 

Max Limonad, 2001. 

DICEY, A.V. Introduction to the study of the Law of the 

Constitution. Introduction by WADE, E. C. S. Great Britain: 

Mac Millan & CO LTD and ST Martín’s Press, 1960. 10º ed., p. 

35.; e PHILLIPS, O. Hood. Constitutional and Administrative 

Law. Fifth Edition. London: Sweet & MaxwellLtd., 1973 

DIPPEL, Horst. Inglaterra, Estados Unidos e França: 

constitucionalismo e soberania popular. Trad. José Emílio 

Medauar Ommati. Seminários Avançados proferidos na Pós-

Graduação da Universidade de Brasília, 2006. 

http://www.scielo.br/pdf/ln/n61/a02n61.pdf


_______________________________________ 
Scientia Una Olinda Nº13 P. 261-297 Maio 2013 

295 

DWORKIN, Ronald. Juízes políticos e democracia. O Estado 

de São Paulo, 26 abr. 1997. 

______. Uma questão de princípios. Tradução Luís Carlos 

Borges. São Paulo: Martins Fontes, 2001. Espaço Aberto.  

______. O império do direito. Tradução Jefferson Luiz 

Camargo. São Paulo: Martins Fontes, 2003. 

ESTEVES, João Luiz M. Direitos Sociais no Supremo 

Tribunal Federal. São Paulo: Método, 2007. 

GARAPON, Antoine. O juiz e a democracia: o guardião das 

promessas. Tradução: Maria Luiza de Carvalho. 2. ed. Rio de 

Janeiro: Revan, 2001. 

HÄBERLE, Peter. A sociedade aberta dos intérpretes da 

Constituição: contribuição para a interpretação pluralista e 

“procedimental” da constituição. Trad. Gilmar Ferreira Mendes. 

Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1997.  

HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia: entre facticidade 

e validade, trad. Flávio Beno Siebeneichler, Rio de Janeiro: 

Tempo Brasileiro, 1997, v. II. 

HAMILTON, Alexander; JAY, John; MADISON, James. O 

Federalista. São Paulo: Victor Civita Editor, 1979. (Os 

Pensadores) 

______. O federalista, n. 78. In: O Federalista. Campinas: 

Russel Editores, 2003 

HESSE, Konrad. Elementos de direito constitucional da 

República Federal da Alemanha. Trad. Luís Afonso Heck. 

Porto Alegre: Safe, 1998 



_______________________________________ 
Scientia Una Olinda Nº13 P. 261-297 Maio 2013 

296 

LAFER, C. A. A reconstrução dos direitos humanos. Um 

diálogo com o pensamento de Hannah Arendt. SP: Companhia 

das Letras, 1988. 

LUHMANN, Niklas. A posição dos tribunais no sistema 

jurídico. Porto Alegre: AJURIS, 1990. 

MACIEL, Omar Serva. A interpretação pluralista de Peter 

Häberle como contributo à democratização do processo 

constitucional. Revista da AGU. a. IV, n. 26, mar. 2004 

MONTESQUIEU. Do espírito das leis, São Paulo: Saraiva, 

2000.  

MORAES, Alexandre, Direito Constitucional, 11. ed., São 

Paulo: Atlas, 2002. 

PIÇARRA, Nuno. A separação dos poderes como doutrina e 

princípio constitucional: um contributo para o estudo das suas 

origens e evolução. Coimbra: Coimbra Editora, 1989.  

SCHIER, Paulo Ricardo. Filtragem Constitucional: 

construindo uma nova dogmática jurídica. Porto Alegre: Sérgio 

Antonio Fabris Editor, 1999. 

SOUZA NETO, Cláudio Pereira de. Jurisdição constitucional, 

democracia e racionalidade prática, Rio de Janeiro: Renovar, 

2002. 

STRECK, Lênio Luiz. Jurisdição constitucional e 

hermenêutica: uma nova crítica do Direito. Porto Alegre: 

Livraria do Advogado, 2002.  

______. Verdade e Consenso: constituição, hermenêutica e 

teorias discursivas; da possibilidade à necessidade de respostas 

corretas em direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. 



_______________________________________ 
Scientia Una Olinda Nº13 P. 261-297 Maio 2013 

297 

TATE, C. N.; VALLINDER, T. (ores.). The global expansion 

of judicial power New York, New York: University Press, 

1995. 

VIANNA, Luiz Werneck. Poder judiciário, 'positivação' do 

direito natural e política. In: Estudos Históricos.  v. 9, n. 18, 

1996. 

ZAGREBELSKY, Gustavo. El Derecho Dúctil: Ley, derechos, 

justicia. Madrid: Editorial Trotta, 1999. 



_______________________________________ 
Scientia Una Olinda Nº13 P. 299-308 Maio 2013 

299 

A VERTICALIZAÇÃO DAS COLIGAÇÕES 

PARTIDÁRIAS NO DIREITO ELEITORAL 

BRASILEIRO 

 

Palhares Moreira Reis.1 

profpalhares@terra.com.br 

 

 

 

1. A VERTICALIZAÇÃO DAS COLIGAÇÕES 

PARTIDÁRIAS  

 

A verticalização das coligações existiu em nosso país 

quando um partido político tinha a obrigação de se coligar nos 

estados, de modo a seguir uma aliança feita para as eleições  
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Brasil, seção de Pernambuco. Dos Conselhos Editoriais da Revista Consulex, da 

Revista Prática Jurídica, de Brasília e da revista Atualização Jurídica da Universidade 

Presidente Antonio Carlos, de Barbacena, Minas Gerais.  
 



_______________________________________ 
Scientia Una Olinda Nº13 P. 299-308 Maio 2013 

300 

presidenciais. O princípio adotado era o de que a linha partidária 

de posicionamento eleitoral, decorrente da coligação com outro 

partido, deveria ser uniforme em todos os níveis do pleito, 

obedecendo à orientação traçada para o pleito de escolha do 

presidente e vice-presidente da República.  

Entendia-se, deste modo, que esta exigência se fundava 

na norma constitucional do caráter nacional do partido político. 

Para que fosse mantido o  princípio da coerência nas coligações 

partidárias, ou seja, o critério nacional exigido aos partidos 

políticos, as alianças teriam de ser, igualmente, nacionais: ou os 

partidos a celebravam de igual modo em todos os níveis 

federativos, ou não poderiam fazê-lo de outra forma.  

A verticalização  das coligações partidárias entrou em 

vigor em fevereiro de 2002, quando  o Tribunal Superior 

Eleitoral  promulgou uma Resolução cujo objetivo era enfatizar 

o mencionado caráter nacional dos partidos políticos. Daí a 

norma regulamentar impedir  que as agremiações fizessem 

coligações nos Estados em posição contrária à  coligação 

nacional da qual o partido fazia parte.  

Contudo, mesmo com ações contrárias a esta orientação 

no Supremo Tribunal Federal e com um Projeto de Emenda 

Constitucional (PEC) com o escopo de acabar a aplicação desse 

princípio, a verticalização vigorou no pleito de 2002.  
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Tal procedimento somente ocorria em eleições gerais, 

quando as coligações formadas dentro de cada Estado não 

poderiam contrariar a coligação formada para a eleição 

presidencial. 

Em  2002, por exemplo, o PT aliou-se ao PL para eleger 

o candidato LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA  e esta coligação 

nacional impedia que tais partidos,  em nenhum Estado da 

Federação poderiam se aliar a qualquer outra agremiação, 

especialmente com o  PSDB  e com o PMDB, que se tinham 

unido do outro lado, em torno do candidato JOSÉ SERRA.  

Cada um dos partidos coligados  poderia ter um 

candidato ao Governo Estadual. Todavia a verticalização 

impedia  qualquer aliança com agremiações que participassem 

de outra aliança no âmbito nacional.  

Se, no entanto, um  partido resolvesse não lançar 

candidato à Presidência e também não se coligasse com outra 

agremiação para este fim, estaria livre para formar alianças com 

quisesse nos outros níveis de pleito.  

A Lei n.º 9.504, de 1997, que Estabelece Normas para as 

Eleições, tratou das coligações de partidos políticos em seu art. 

6º, que tem a seguinte redação:  

Art. 6º É facultado aos partidos políticos, dentro da 

mesma circunscrição, celebrar coligações para 

eleição majoritária, proporcional, ou para ambas, 
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podendo, neste último caso, formar-se mais de uma 

coligação para a eleição proporcional dentre os 

partidos que integram a coligação para o pleito 

majoritário. 

Deste modo,  o entendimento do TSE e do STF nas 

decisões proferidas em 2002 e 2006 mantinham o princípio da 

coerência nas coligações partidárias, posto que a orientação já 

existia na lei há mais de 5 anos, pelo disciplinamento das 

alianças partidárias na forma do art. 6º supra transcrito. Tal 

norma estava contida na citada lei ordinária, aprovada pelo 

Congresso Nacional, pela maioria dos parlamentares nas duas 

Casas, que não se aperceberam, provavelmente, dos possíveis 

efeitos de sua aplicação.  

Em 2002, o Partido da Frente Liberal provocou o STF 

sobre os efeitos da verticalização das coligações, ao ser 

examinada a Lei n.º 9.504, de 1999, tendo a Corte Suprema 

decidido pela inexistência de ofensa direta a qualquer dos 

dispositivos constitucionais invocados, por não existir norma 

constitucional sobre coligações. 

O texto da ementa de tal acórdão é o adiante transcrito: 

Ação Direta de Inconstitucionalidade. Parágrafo 1º 

do artigo 4º da Instrução n.º 55, aprovada pela 

Resolução nº 20.993, de 26.02.2002, do Tribunal 

Superior Eleitoral. Art. 6º da lei n.º 9.504/97. 

Eleições de 2002. Coligação partidária. Alegação 

de ofensa aos artigos 5º, II e LIV, 16, 17, § 1º, 22, I 
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e 48, caput, da Constituição Federal. Ato 

normativo secundário. Violação indireta. 

Impossibilidade do controle abstrato de 

constitucionalidade.  

  Tendo sido o dispositivo impugnado fruto de 

resposta à consulta regularmente formulada por 

parlamentares no objetivo de esclarecer o 

disciplinamento das coligações tal como previsto 

pela Lei 9.504/97 em seu art. 6º, o objeto da ação 

consiste, inegavelmente, em ato de interpretação. 

Saber se esta interpretação excedeu ou não os 

limites da norma que visava integrar, exigiria, 

necessariamente, o seu confronto com esta regra, e 

a Casa tem rechaçado as tentativas de submeter ao 

controle concentrado o de legalidade do poder 

regulamentar. Precedentes: ADI nº 2.243, Rel. 

Min. Marco Aurélio, ADI nº 1.900, Rel. Min. 

Moreira Alves, ADI nº 147, Rel. Min. Carlos 

Madeira. Por outro lado, nenhum dispositivo da 

Constituição Federal se ocupa diretamente 

de coligações partidárias ou estabelece o âmbito 

das circunscrições em que se disputam os pleitos 

eleitorais, exatamente, os dois pontos que levaram 

à interpretação pelo TSE. Sendo assim, não há 

como vislumbrar, ofensa direta a qualquer dos 

dispositivos constitucionais invocados. Ação direta 

não conhecida. Decisão por maioria.2 

 

                                                 
2Supremo Tribunal Federal -  ADI 2628/DF – Tribunal Pleno - Relator, o  Min. Sydney 

Sanches. Relatora p/ Acórdão, a Min. Ellen Gracie – Julgamento em  18/04/2002: O 

Tribunal, por maioria, não conheceu do pedido formulado na inicial da ação,  

vencidos os Senhores Ministros Sydney Sanches, Relator, Ilmar Galvão, Sepúlveda 

Pertence e Presidente, o Senhor Ministro Marco Aurélio. Redigirá o acórdão a 

Senhora Ministra Ellen Gracie.DJ 05-03-2004, p.13 - Ement v. 2142-04, p.535.  
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2. A MODIFICAÇÃO DA NORMA CONSTITUCIONAL 

 

Em 2005, houve a apresentação de uma proposta de 

emenda à Constituição com o fito de revogar a regra da 

verticalização. Mesmo com o empenho dos  partidos e dos 

próprios parlamentares, a citada PEC não foi aprovada até o 

final de setembro, tempo limite para que a norma tivesse 

eficácia já nas eleições de outubro de 2006. 

 Em fevereiro seguinte, após nova consulta, o TSE 

reafirmou que a verticalização continuava a viger, e deste modo 

os planos de vários partidos políticos de montar alianças locais 

para o pleito nacional seguinte não logrou êxito.  

 Tão logo foi conhecida a decisão do Tribunal Superior 

Eleitoral, o Congresso Nacional, com rapidez incomum, 

aprovou a dantes mencionada PEC (proposta em 2002) e, assim,  

a Emenda Constitucional n.º 52 foi promulgada em 8 de março 

de 2006, com a pretensão de retirar a “verticalização” do sistema 

jurídico brasileiro já nas eleições que ocorreriam em outubro 

daquele mesmo ano. 

Diz o texto do novo § 1º do art. 15 da Super Lei: 

§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia 

para definir sua estrutura interna, organização e 

funcionamento e para adotar os critérios de escolha 

e o regime de suas coligações eleitorais, sem 
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obrigatoriedade de vinculação entre as 

candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital 

ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer 

normas de disciplina e fidelidade partidária.3  

Em consequência, o Conselho Federal da Ordem dos 

Advogados do Brasil promoveu Ação Direta de 

Inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, 

alegando desrespeito ao princípio constitucional da anualidade 

eleitoral. 

Com efeito, o art. 16 da Constituição determina que   

nenhuma lei que venha a alterar o processo eleitoral será 

aplicada à eleição que ocorrem em até um ano da data de sua 

vigência. 

Em decisão, por ampla maioria, o Supremo Tribunal 

Federal decidiu que a verticalização somente teria vigência  para 

as eleições de 2006, já que a EC nº. 52/2006 atenta contra a 

anualidade eleitoral, ou seja, por ter sido aprovada e promulgada 

já em 2006, quando o prazo máximo era 30 de setembro de 

2005.  

A ementa do citado acórdão é a seguinte: 

                                                 
3 Redação dada pela Emenda Constitucional n.º 52, de 2006. A redação anterior, de 1988, era a 

seguinte: 

§ 1º - É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna, 
organização e funcionamento, devendo seus estatutos estabelecer normas de fidelidade e 

disciplina partidárias.  
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Ação Direta de Inconstitucionalidade. Art. 2º da 

EC 52, de 08.03.06. Aplicação imediata da nova 

regra sobre coligações partidárias eleitorais, 

introduzida no texto do art. 17, § 1º, da CF. 

Alegação de violação ao princípio da anterioridade 

da lei eleitoral (CF, art. 16) e às garantias 

individuais da segurança jurídica e do devido 

processo legal (CF, art. 5º, caput, e liv). Limites 

materiais à atividade do legislador constituinte 

reformador. Arts. 60, § 4º, IV, e 5º, § 2º, da CF.  

1. Preliminar quanto à deficiência na 

fundamentação do pedido formulado afastada, 

tendo em vista a sucinta, porém suficiente 

demonstração da tese de violação constitucional na 

inicial deduzida em juízo.  

2. A inovação trazida pela EC 52/06 conferiu 

status constitucional à matéria até então 

integralmente regulamentada por legislação 

ordinária federal, provocando, assim, a perda da 

validade de qualquer restrição à plena autonomia 

das coligações partidárias no plano federal, 

estadual, distrital e municipal.  

3. Todavia, a utilização da nova regra 

às eleições gerais que se realizarão a menos de sete 

meses colide com o princípio da anterioridade 

eleitoral, disposto no art. 16 da CF, que busca 

evitar a utilização abusiva ou casuística do 

processo legislativo como instrumento de 

manipulação e de deformação do processo eleitoral 

(ADI 354, rel. Min. Octavio Gallotti, DJ 12.02.93).  

4. Enquanto o art. 150, III, b, da CF encerra 

garantia individual do contribuinte (ADI 939, rel. 
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Min. Sydney Sanches, DJ 18.03.94), o art. 16 

representa garantia individual do cidadão-eleitor, 

detentor originário do poder exercido pelos 

representantes eleitos e "a quem assiste o direito de 

receber, do Estado, o necessário grau de segurança 

e de certeza jurídicas contra alterações abruptas 

das regras inerentes à disputa eleitoral" (ADI 

3.345, rel. Min. Celso de Mello).  

5. Além de o referido princípio conter, em si 

mesmo, elementos que o caracterizam como uma 

garantia fundamental oponível até mesmo à 

atividade do legislador constituinte derivado, nos 

termos dos arts. 5º, § 2º, e 60, § 4º, IV, a burla ao 

que contido no art. 16 ainda afronta os direitos 

individuais da segurança jurídica (CF, art. 5º, 

caput) e do devido processo legal (CF, art. 5º, 

LIV).  

6. A modificação no texto do art. 16 pela EC 4/93 

em nada alterou seu conteúdo principiológico 

fundamental. Tratou-se de mero aperfeiçoamento 

técnico levado a efeito para facilitar a 

regulamentação do processo eleitoral.  

7. Pedido que se julga procedente para dar 

interpretação conforme no sentido de que a 

inovação trazida no art. 1º da EC 52/06 somente 

seja aplicada após decorrido um ano da data de sua 

vigência.4 

                                                 
4  Supremo Tribunal Federal -  ADI 3685 / DF – Tribunal Pleno – Relatora, a  Min. Ellen 

Gracie – Julgamento em  22/03/2006: O Tribunal, por unanimidade, resolveu questão de 

ordem suscitada pela Relatora no sentido de que não é o julgamento da Ação de 

Descumprimento de Preceito Fundamental prioritário em relação ao da Ação Direta 

de Inconstitucionalidade, podendo ser iniciado o julgamento desta. Por unanimidade, 

o Tribunal rejeitou a preliminar suscitada pela Advocacia Geral da União de ausência 

de fundamentação do pedido. O Tribunal, por unanimidade, admitiu como amici 
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A inconformação partidária continuava persistindo e, 

assim, tão logo foi divulgada a decisão do STF o Partido Liberal 

formulou uma consulta ao TSE sobre o funcionamento da 

“verticalização” nas eleições de 2006. A Alta Corte Eleitoral 

seguiu a orientação do Pretório Altíssimo sobre a manutenção da 

norma anterior até que se completasse um ano de sua 

promulgação, quando então entraria em vigor. Deste modo, para 

aquelas eleições, os partidos que não estivessem coligados para 

o pleito presidencial não poderiam estabelecer alianças locais.   

Assim, o Tribunal Superior Eleitoral apenas seguiu a 

orientação do STF, interpretando a norma constitucional da 

anterioridade anual das alterações normativas (de emendas 

constitucionais e de leis – complementares e ordinárias), 

impedindo que normas novas – normalmente casuísticas – 

pudessem ser aplicadas nas eleições que viessem a ocorrer 

dentro do período de um ano de sua promulgação.  

                                                                                                         
curiae a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro; o Partido do 

Movimento Democrático Brasileiro-PMDB; o Partido da Frente Liberal-PFL; o 

Partido Democrático Trabalhista-PDT, e o Partido Popular Socialista-PPS; e 

inadmitiu quanto ao Partido Social Liberal-PSL. O Tribunal, por maioria, julgou 

procedente a ação para fixar que o § 1º do artigo 17 da Constituição, com a redação 

dada pela Emenda Constitucional nº 52, de 8 de março de 2006, não se aplica às 

eleições de 2006, remanescendo aplicável à tal eleição a redação original do mesmo 

artigo, vencidos os Senhores Ministros Marco Aurélio e Sepúlveda Pertence, nessa 

parte, sendo que o Senhor Ministro Marco Aurélio entendeu prejudicada a ação, no 

que diz respeito à segunda parte do artigo 2º, da referida emenda, quanto à expressão 

"aplicando-se às eleições que ocorrerão no ano de 2002". Votou o Presidente, 

Ministro Nelson Jobim.  DJ 10-08-2006, p. 19 – EMENT, v. 2241-02, p. 193 – RTJ,v. 

199-03, p. 957 
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Os trabalhos enviados para a Revista SCIENTIA UNA deverão seguir as 

seguintes normas de publicação: 

 Os originais devem ser inéditos, ou seja, não podem ter sido publicados 

em outras revistas impressas ou virtuais, bem como em nenhum outro veículo 

de comunicação.  

 Devem ser encaminhados com o número mínimo de 05 e máximo de 20 

páginas, impressos e enviados por e-mail (Word; caracteres: times new 

roman, fonte 12; espaçamento entrelinhas: 1,5). 

 As páginas do trabalho devem obedecer à seguinte configuração: 3 cm 

margem superior; 2 cm margem inferior; 3 cm margem esquerda; 2 cm 

margem direita. 

 Gráficos e imagens (fotos e mapas) deverão ser anexadas em formato 

JPG com resolução mínima de 200 DPI. 

 Os artigos devem ser precedidos de resumos em português e em inglês 

(abstract) com aproximadamente 250 palavras, além de palavras-chave em 

português e inglês (keywords) com, no máximo, 05 palavras. 

 As citações devem ser apresentadas de acordo com a NBR 10520 

(adotando-se o sistema autor-data) da ABNT. 

 As referências bibliográficas devem ser mencionadas de acordo com a 

NBR 6023 da ABNT e apresentadas em ordem alfabética no final do texto. 

 O Conselho Editorial poderá sugerir modificações no texto, sem com 

isso violar o conteúdo e idéias do autor, a quem caberá realizar tais 

modificações. 

 Os artigos devem ser enviados sem a identificação do autor. O nome 

completo do autor, e-mail, telefone e a titulação deverão ser apresentados em 

folha em anexo. 

 Não serão pagos direitos autorais. 

 O prazo para entrega de trabalhos para o próximo número da revista será 

15/12/2013. Os artigos para apreciação deverão ser encaminhados à 

Coordenação do Núcleo de Iniciação Científica e Apoio ao Egresso/NEC, 

através do e-mail: nce@focca.com.br 
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