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UMA PROFUNDA MUDANÇA DE CULTURA
As políticas públicas focadas na mulher nunca chegarão à plenitude sem
a conscientização individual e o engajamento das nossas entidades mais
expressivas. É assim que as ideias de mudança se materializam. É muito
importante, porém, que não nos contentemos com o estágio das ideias. É
fundamental que não nos contentemos com as ideias mesmo quando elas
são cristalizadas na forma de legislação.
Por mais que avance
mos em termos legais, por mais que se criem novos canais de acesso que
despertem, junto às mulheres, consciência das suas cidadanias e mesmo
para a vida pública, o expressivo respeito aos direitos das nossas cidadãs e
o incremento da participação feminina na política só acontecerão com uma
profunda mudança de cultura, mudança que depende de cada um de nós.
Em termos históricos, faz muito pouco tempo que começamos a ocupar
espaços de destaque. Gaúchas de gerações anteriores até estranhariam os
conceitos que norteiam a vida atual. Quem imaginaria, pouco tempo atrás,
uma governadora, uma presidente da República, ou uma mulher presidindo
um Parlamento? É verdade que avançamos bastante nos últimos anos. Principalmente se considerarmos que nossa primeira deputada federal, Carlota
de Queirós, foi eleita em 1933. E, mais ainda, se levarmos em conta que
somente em 1990 foram eleitas as primeiras senadoras brasileiras, Júnia
Marise e Marluce Pinto. Persevera, assim, uma vasta gama de disparidades
com as quais não podemos mais conviver. O conformismo sempre foi um
péssimo companheiro das mudanças necessárias.
No mapa mundial, não estamos bem. Conforme levantamento divulgado
recentemente pelo Governo Federal, o Brasil ainda está longe de ser um
lugar com grande expressão feminina na política. Em verdade, ainda estamos engatinhando. Numa lista de 146 países estudados, nossa posição é a
de número 110. Ficamos atrás de nações sucessivamente conflagradas, tais
como Eslovênia, Togo e Serra Leoa.
As mulheres são muitas, mas poucas chegam ao poder. Ainda é baixa a representatividade feminina nas assembleias legislativas, câmaras, Senado,
nos parlamentos em geral. No entanto, elas representam 52,3% do colégio
11
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eleitoral brasileiro. Sabe-se que constituímos uma maioria que decide, mas
ainda somos minoria em termos de representatividade.
Em dados mais específicos, de acordo com levantamento realizado pela
Secretaria de Políticas para Mulheres e divulgado em março deste ano,
as mulheres ocupam apenas 13,5% dos cargos nas câmaras municipais e
12% das prefeituras de todo o País. Somos 7.782 mulheres vereadoras em
contrapartida aos 49.825 homens nessa posição. Eles ocupam 86,5% das
vagas. Na Câmara dos Deputados, a representação das mulheres também é
baixa; elas ocupam apenas 10% das cadeiras.
Coube a mim a responsabilidade de ser a primeira mulher a presidir a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul nos seus 180 anos
de história. Uma mulher em quase dois séculos. Vejam tudo que ocorreu
no Brasil, em todo este tempo, para que uma única deputada ascendesse à
condição de presidente.
Nós, mulheres, conquistamos a condição de igualdade no que se refere aos
nossos direitos. Entretanto, a mesma igualdade nem sempre se repete no
crescimento que conseguimos garantir às nossas carreiras profissionais e
mesmo à plenitude da nossa cidadania. Os acessos ainda não são iguais,
os salários não são iguais, as chances de sucesso ainda não são iguais para
homens e mulheres.
Assim, além de aprimorar a legislação e zelar pela execução das políticas
públicas já existentes, é necessária uma profunda transformação social.
Penso que é dever de todo representante público estimular a discussão do
papel da mulher na vida pública. Temos feito este bom combate na Assembleia Legislativa. Este trabalho acontece nas audiências públicas, em seminários de trabalho ou em colegiados e órgãos como a Comissão Especial
dos Direitos da Mulher.
Recentemente, consagramos mais uma importante conquista: a entrega das
instalações da Procuradoria da Mulher. Trata-se de um colegiado pluripartidário cuja continuidade dos trabalhos é assegurada por força de Resolução da Mesa Diretora; ou seja, por força de lei. Um espaço para a discussão
da inclusão da mulher na vida política e para a proposição de estratégias,

12

Estudos Legislativos 2016.indb 12

17/01/2017 17:12:22

E

S

T

U

D

O

S

L

E

G

I

S

L

A

T

I

V

O

S

políticas públicas e ferramentas legais de acesso. Acredito que cabe justamente ao Poder Legislativo, desde as câmaras de vereadores até o Senado
da República, o desenvolvimento da estrutura legal necessária ao combate
dessas disparidades.
As prefeituras, que juntamente com as câmaras configuram a porta de entrada para a política e elo fundamental entre cidadão e Estado, cumprem
papel essencial neste processo. Cabe aos nossos prefeitos e às nossas prefeitas uma imensa contribuição para o fomento da vida pública em cada
comunidade.
Cabe aos partidos, de todos os tamanhos e matizes ideológicos, o estímulo
às candidaturas das militantes não apenas para o cumprimento de cotas,
não apenas para a ocupação de papéis secundários, mas como um elemento
de qualificação na disputa e na futura composição dos espaços públicos. Se
não existe, afinal de contas, cidadãos de segunda classe, também não pode
ser assim com seus representantes.
É preciso lembrar sempre que a razão da política é transformar a vida das
pessoas para melhor. Este é o fim, a fórmula do bem estar social. Para isso
concorremos e estamos aqui. Nossa desenvoltura é que vai incentivar as
próximas que virão. Candidatas, eleitoras, todas são capazes. Ora opinando, escolhendo. Ora concorrendo, legislando, governando.
A parte mais elementar da mudança, insisto, depende de cada um de nós no
exercício dos nossos cotidianos, no somatório das nossas escolhas, naquilo
que ensinamos aos nossos filhos, no que reivindicamos no dia a dia, nas
nossas pequenas e nas nossas grandes decisões. Depende do que estivermos dispostos a sonhar e realizar. São pequenos passos que se acumulam
numa grande caminhada.
Deputada Silvana Covatti – PP
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul
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Sessão Especial
“Temáticas da Mulher”

Rev. Estudos Legislativos, Porto Alegre, ano 10, n. 10, p. 15-87, 2016

Estudos Legislativos 2016.indb 15

15

17/01/2017 17:12:23

E

16

Estudos Legislativos 2016.indb 16

S

T

U

D

O

S

L

E

G

I

S

L

A

T

I

V

O

S

Rev. Estudos Legislativos, Porto Alegre, ano 10, n. 10, p. 15-87, 2016

17/01/2017 17:12:23

E

S

T

U

D

O

S

L

E

G

I

S

L

A

T

I

V

O

S

EMPODERAMENTO FEMININO COMO ESTRATÉGIA DE
ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER
Stella Farias1
Izabel Beloc Moreira Aragon2
Telassim Fernandes Carvalho Lewandowski3
RESUMO
O artigo evidencia a necessidade da implementação da responsabilidade de
gênero para o desenvolvimento sustentável, tratadas na Conferência Mundial da Mulher, em 2016. A Agenda Mundial sobre a política para mulheres
prevê a efetivação da igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres
e meninas, com o compromisso orçamentário dos Estado com políticas para
as mulheres. No Brasil, segundo o IBGE, mulheres são a maioria da população e responsáveis pelas famílias. Na política, são mais da metade do eleitorado brasileiro e gaúcho, mas a participação no cenário não guarda a mesma
proporção. A desigualdade de gênero está presente nas sociedades brasileira
e gaúcha e permeia a história do nosso país e do nosso Estado.
1 Deputada Estadual da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Graduada
em História pela Faculdade Porto-Alegrense (1988). Pós-graduada em Gestão Pública
pela Uergs (2003). Em 1992, foi eleita a primeira vereadora do Partido dos Trabalhadores
no município de Alvorada, RS. Foi prefeita de Alvorada por dois mandatos (de 1997
a 2004). Em 2015, iniciou o seu terceiro mandato como deputada estadual, ano em
que lançou a Frente Parlamentar em Defesa do Serviço Público e presidiu a Comissão
Especial dos Direitos da Mulher. Ainda em 2015, apresentou a Resolução de Mesa para
criação da Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia Legislativa do Rio Grande
do Sul, sendo a primeira Procuradora Especial da Mulher. Atualmente, também preside
a Frente Parlamentar em Defesa da Reforma Psiquiátrica e da Luta Antimanicomial.
2 Analista Legislativa – Consultora da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do
Sul (desde 2006). Graduada em Ciências Jurídicas e Sociais pela Pontifícia Universidade
Católica do Rio Grande do Sul (1999). Advogada na área trabalhista e sindical (2000
a 2006). Ocupou a função de Consultora-Geral da Assembleia Legislativa (2011).
Cedida ao Poder Executivo, presidiu a Comissão Especial de Licitações do Programa
PROREDES-BIRD/RS, na Secretaria do Planejamento, Gestão e Participação Popular/
RS (2012 a 2014). Desempenhou suas funções junto à Assessoria Técnica da Comissão
Especial dos Direitos da Mulher (2015) e da Procuradoria Especial da Mulher (2016 –
atual), ambas da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul.
3 Graduada em Letras e Literatura da Língua Portuguesa pela Universidade Luterana do
Brasil - ULBRA (2013). Professora da Rede de Ensino Municipal de Esteio (concursada
desde 2012). Esteve à frente da Coordenadoria de Políticas para as Mulheres do
Município de Canoas (2012). Coordenou a Comissão Especial dos Direitos da Mulher
da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul (2015/2016). Assessora
do mandato da Deputada Estadual Stela Farias, atuando, também, junto à Assessoria
Técnica da Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia Legislativa.
Rev. Estudos Legislativos, Porto Alegre, ano 10, n. 10, p. 15-87, 2016
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Por tais razões, foi criada a Procuradoria Especial da Mulher na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, pela Resolução de Mesa
n.º 3.131/2015, de iniciativa da deputada estadual Stela Farias, tendo como
inspiração as Procuradorias Especiais da Mulher do Senado Federal e na
Câmara dos Deputados.
Palavras-chave: Mulher. Políticas públicas. Procuradoria Especial da Mulher.
ABSTRACT
The article presents needs of implementation for gender accountability of
sustainable development, addressed at the World Women’s Conference in
2016. The Global Agenda on Women’s Policy foresees the realization of
gender equality and the empowerment of women and girls, with The State
budget commitment to policies for women. In Brazil, according to IBGE,
women are majority of population and responsible for families. In politics,
there are more than half of the Brazilian and Gaucho voters, but participation in the scenario does not keep the same proportion. Gender inequality
is present in Brazilian and Gaucho societies and permeates the history of
our country and our state. For these reasons, the Special Women’s Procuratorate was created in the Legislative Assembly of the State of Rio Grande
do Sul, by Resolution No. 3,131 / 2015, on the initiative of State Representative Stela Farias, inspired by the Special Women’s Procuratorates of
the State of Rio Grande do Sul. The Federal Senate and the Chamber of
Deputies.
Keywords: Woman. Public policy. Special Women’s Procuratorate.
1 INTRODUÇÃO
A Comissão sobre a Situação da Mulher (CSW) da Organização
das Nações Unidas (ONU), reunida em Nova York, em janeiro de 2016,
foi presidida pelo Brasil e reuniu 160 países. A CSW é uma instância das
Nações Unidas criada pelo Conselho Econômico e Social para preparar
relatórios e recomendações ao Conselho sobre a promoção dos direitos
das mulheres nas áreas política, econômica, civil, social e educacional. A
Comissão também formula recomendações ao Conselho sobre problemas
de caráter urgente que requeiram atenção imediata a direitos das mulheres.
18
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Depois da 4.ª Conferência Mundial sobre a Mulher, conhecida como
Conferência de Beijing, a CSW passou a acompanhar a implementação do
Plano de Ação de Beijing. Líderes e ativistas dos países membros fizeram
um balanço dos avanços e dos desafios pendentes para implementar os acordos internacionais para a igualdade de gênero e os direitos das mulheres.
Também foram feitas recomendações concretas para acelerar os esforços e
garantir que a igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres.
Entre os principais temas relativos ao combate a violência contra a
mulher e ao empoderamento feminino estavam:
- a educação não-sexista, orientando as questões de gênero desde a escola. Neste aspecto, vale lembrar que, contrariando as orientações
da ONU para o tema, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande
do Sul e muitos outros parlamentos estaduais e municipais aprovaram a
retirada do termo “gênero” do Plano de Educação, na mesma postura conservadora e retrógrada que se reproduziu no Congresso Nacional, onde o
fundamentalismo religioso colocou-se acima da ordem laica que constitucionalmente deve guiar as políticas públicas no Brasil;
- a sub-representatividade nas câmaras e parlamentos e a falta de
estatísticas confiáveis sobre violência e feminicídio também foi objeto de
debate. No Rio Grande do Sul, seguindo a orientação da ONU Mulher, foi
criada a Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia Legislativa, cujo
objetivo é acolher, acompanhar, fiscalizar e produzir recomendações sobre
políticas para as mulheres, desde o ponto de vista da proteção contra a violência até as questões de participação nos espaços de representatividade;
- criação de leis que descriminem os dados da Segurança Pública
por gênero e natureza do crime. No Rio Grande do Sul, foram aprovadas
duas Leis de autoria da Deputada Stela Farias, que garantem a publicação
de dados estatísticos estratificados por gênero e tipo de crime.
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Naquele debate com lideranças mundiais, em Nova York, ficou
evidenciada a necessidade da implementação da responsabilidade de gênero para o desenvolvimento sustentável. Uma das conclusões foi de que
há necessidade, inclusive, do compromisso orçamentário dos Estado com
políticas para as mulheres. Pouco ou nada serve a retórica se não houver
ações efetivas.
A Agenda Mundial sobre a política para mulheres prevê, entre suas
metas, que a “efetivação da igualdade de gênero e o empoderamento das
mulheres e meninas dará uma contribuição essencial para o progresso em
todos os objetivos e metas. Alcançar o potencial humano e do desenvolvimento sustentável não é possível se para metade da humanidade continuam
a ser negados seus plenos direitos humanos e oportunidades. Mulheres e
meninas devem gozar de igualdade de acesso à educação de qualidade, recursos econômicos e participação política, bem como a igualdade de oportunidades com os homens e meninos em termos de emprego, liderança e
tomada de decisões em todos os níveis”. (ONU, 2015).
A agenda para 2030 entrou em vigor no dia 1.º de janeiro de 2016 e
vai orientar todas as decisões da ONU para os próximos quinze anos.
2 MULHERES E DADOS ESTATÍSTICOS: QUEM SOMOS?
A publicação Estatísticas de Gênero, uma Análise dos Resultados
do Censo Demográfico 2010 (IBGE, 2014, p. 55), do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística – IBGE, traz dados reveladores sobre a população feminina brasileira.
Mulheres são a maioria da população, pelo menos, nos últimos 3
Censos Demográficos (1991, 2000 e 2010):
A publicação Estatísticas de Gênero, uma Análise dos Resultados
20
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do Censo Demográfico 2010 (IBGE, 2014, p. 55), do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística – IBGE, traz dados reveladores sobre a população feminina brasileira.
O percentual de famílias brasileiras que têm a mulher como res-

ponsável era de 37,3% em 2010; e, entre as famílias monoparentais (formadas pelo responsável sem cônjuge e filhos), as mulheres são a grande
maioria das responsáveis (87,4%). (IBGE, 2014, p. 65) E a responsabilidade feminina por domicílios permanentes aumentou 13,7% nessa década.
(IBGE, 2014, p. 87).
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No aspecto referente à educação, de modo geral, o documento
revela que as mulheres têm melhores taxas em alfabetização, frequência
escolar e permanência escolar (não abandono escolar precoce). Além disso, as mulheres estão presentes em maior número no ensino superior de
graduação, conforme se observa no gráfico a seguir. (IBGE, 2014, p. 106).
Porém, “Apesar da superioridade escolar feminina, pois, conforme
exposto, a população adulta feminina tem maior nível de instrução que a
masculina, os resultados no mercado de trabalho não favorece as mulheres”; e “o rendimento feminino não se iguala ao masculino em nenhuma
das áreas gerais, conforme evidencia a razão entre o rendimento das mulheres e o rendimento dos homens” (IBGE, 2014, p. 107), constatações
demonstradas na seguinte tabela:

22
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Outra constatação é a de que as mulheres ocupadas detêm nível
de instrução mais alto que os homens, porém, “a inserção das mulheres
em ocupações cuja relação salarial seja marcada pela posse da carteira de
trabalho assinada ainda é inferior à dos homens e pode estar revelando a
atuação de forças estruturais que, ao se sobreporem às políticas de ativação
da oferta de trabalho, se tornam fontes importantes na perpetuação das desigualdades de gênero no mercado de trabalho brasileiro.” (IBGE, 2014, p. 115).
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3 MULHERES NA POLÍTICA
Segundo as estatísticas do TSE, nós, mulheres, também somos
pouco mais da metade do eleitorado brasileiro e gaúcho. Apesar disso, nossa participação no cenário político representativo nacional é bem menor,
não guardando a proporção da população e eleitorado femininos.
Nos pleitos eleitorais, ocupamos aproximadamente 30% das candidaturas e este índice ainda é mais baixo entre as mulheres eleitas para
ocupar cargos eletivos.
Nas eleições municipais deste ano, para os cargos de Prefeito e Vereador, há 13% de mulheres entre as candidaturas eleitas e 87% de homens.
Este cenário é ainda pior se considerados apenas os cargos de Prefeito, para
os quais apenas 12% de mulheres foram eleitas.
O cenário não é diferente nos demais cargos. Em 2014, nas Eleições Gerais, das 27 vagas ao Senado Federal para renovação de 1/3, apenas
24
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5 mulheres foram eleitas. Das 513 vagas para a Câmara Federal, apenas
51 são ocupadas por mulheres. Nas Assembleias Legislativas, dos 1.035
Deputados Estaduais, apenas 114 são mulheres.
4 OS DADOS DO BALANÇO 2015 - LIGUE 180 E DO MAPA DA
VIOLÊNCIA 2015 – HOMICÍDIOS DE MULHERES
A Central de Atendimento à Mulher – Ligue 180, serviço público
federal criado em 2005, recebe denúncias de violência contra a mulher,
reclamações sobre a rede de atendimento à mulher vítima de violência e
presta informações sobre direitos e serviços. É gratuito e confidencial (preserva o anonimato), disponível 24 horas por dia, todos os dias da semana,
inclusive feriados e finais de semana. De 2005 a 2015, realizou 4.823.140
atendimentos.
Em seu último balanço, relativo a 2015, o serviço registrou:
• 749.024 atendimentos (em média, 62.418 por mês e 2.052 por
dia);
• aumento de 54,40% em atendimentos comparando com 2014;
• tipos de atendimento:
41,09%: prestação de informações;
9,56%: encaminhamentos para serviços especializados;
38,54%: encaminhamentos para outros serviços de tele atendimento (Policia Militar, Polícia Civil, Disque 100);
10,23% (76.651): relatos de violência contra a mulher.
Foram relatados os seguintes tipos de violência:
• física: 38.451 (50,15%);
• psicológica: 23.247 (30,33%);
• moral: 5.556 (7,25%);
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• cárcere privado: 3.961 (5,17%)
• sexual: 3.478 (4,54%);
• patrimonial: 1.607 (2,10%);
• tráfico de pessoas: 351 (0,46%).
Comparando 2014 e 2015, houve aumento de:
• 44,74% no número total de relatos de violência;
• 325% de cárceres privado, com média diária de 11,8 registros.
Os relatos de violência sexual foram:
• estupro: 2.731 (78,52%);
• exploração sexual: 530 (15,24%);
• assédio sexual no trabalho: 217 (6,24%).
Comparando 2014 e 2015, houve aumento de:
• 129%: violências sexuais (estupro, assédio, exploração sexual),
com média diária de 9,53 registros;
• 154%: estupros registrados, com média diária de 7,5 casos (1
estupro a cada 3 horas);
• 102%: relatos de exploração sexual, com média mensal de 44
registros.
Em 63,48% dos casos a denunciante foi a própria vítima, percentual reduzido em comparação com 2014 (70,75%.)
“Em 72% dos casos, as violências foram cometidas por homens
com quem as vítimas têm ou tiveram algum vínculo afetivo: atuais
ou ex-companheiros, cônjuges, namorados ou amantes das vítimas.” Em 86,56% dos casos houve violência doméstica (Lei Maria
da Penha - Lei nº 11.340/2006).
Em 39,73% dos casos a violência é diária e, em 34,36%, é semanal;
e em 29,40% ela ocorre há mais de 5 anos.
Em 98,02% dos casos foi percebido risco para a vítima:
26
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• 29,52%: morte;
• 28,45%: espancamento ou outro dano físico;
• 19,54%: danos psicológicos;
• outros: aborto (0,56%), ameaça a terceiros (1,00%), dano moral
(3,57%), estupro (2,55%), perda de bens e direitos (1,58%) e suicídio (0,35%).
5 A PROCURADORIA ESPECIAL DA MULHER DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA
A desigualdade de gênero, como mostrado acima, não é nenhuma
novidade; ela está presente nas sociedades brasileira e gaúcha de forma
bastante arraigada. Sua naturalização permeia a história do nosso país e do
nosso Estado.
A Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, criada pela Resolução de Mesa n.º
3.131/2015, de iniciativa da deputada estadual Stela Farias, teve como inspiração as Procuradorias Especiais da Mulher criadas no Senado Federal e
na Câmara dos Deputados.
Seu objetivo é interferir, dentro de suas competências, no cenário
da desigualdade de gênero do nosso Estado, buscando contribuir para o
estabelecimento de uma sociedade equânime e para o enfrentamento da
violência contra a mulher.
A Procuradoria, apesar de recente ainda, atua no acompanhamento
de casos de violência contra meninas e mulheres, mas não como integrante
da Rede Lilás, a rede de atendimento à mulher vítima de violência. O trabalho da Procuradoria é o de difundir, acompanhar e valorizar essa rede.
Assim o trabalho da Procuradoria tem encontrado ressonância e
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parceria das Delegacias da Mulher, Centros de Referência da Mulher, Casas Abrigo, Ministério Público, Defensoria Pública, Conselho Estadual
dos Direitos da Mulher, entre outros, acolhendo mulheres vítimas, encaminhando-as para o atendimento na rede e acompanhando a prestação desse
serviço. Não é papel da Procuradoria substituir a rede. Fundamentalmente,
ao mesmo tempo em que esta acolhe as vítimas, buscando fortalecê-las, o
papel da Procuradoria é fortalecer a rede de atendimento, buscando contribuir em suas eventuais dificuldades e na solução de seus problemas. O
trabalho conjunto com a rede de atendimento tem sido bastante positivo,
no qual estamos firmando uma sólida parceria entre os órgãos que a integram e a Procuradoria.
Por outro lado, também está entre as competências da Procuradoria
Especial da Mulher a realização de estudos, pesquisas, audiências públicas, seminários e eventos que tenham por objetivo discutir a desigualdade
de gênero e a violência contra as mulheres no nosso Estado, no âmbito da
Assembleia Legislativa.
A Procuradoria Especial da Mulher coloca a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul na luta diária pelo fim da violência
contra mulheres e meninas e pelo empoderamento feminino, como forma
de contribuir na construção de uma sociedade mais justa e igualitária.
Nela, as tantas histórias de luta das mulheres por vida livre e digna,
inclusive pela própria vida, são a fonte de nossa inspiração e força para o
desenvolvimento de nosso trabalho. E podemos personificar essa inspiração na tragédia grega, em Ifigênia.
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6 IFIGÊNIA EM ÁULIS
Ifigênia em Áulis, de Eurípedes (-485 a -405), se baseia em um dos
episódios do Ciclo Troiano e é, provavelmente, a última tragédia escrita
pelo poeta grego. Conta a história que Ifigênia, filha mais velha de Agamêmnon e Clitemnestra, rei e rainha de Micenas, foi oferecida em sacrifício
à deusa Artémis, por seu próprio pai, para que os exércitos gregos por ele
liderados pudessem fazer a guerra.
Após Helena, esposa de Menelau (rei de Esparta), ter sido raptada pelo filho do rei de Troia, Agamêmnon, irmão de Menelau, reuniu os
exércitos gregos no porto de Áulis, preparando-se para zarpar, atacar Troia
e resgatar Helena. Antes de zarpar, porém, Agamêmnon matou um cervo
em uma das florestas sagradas, vangloriando-se de ser o melhor caçador
de todos, o que despertou a ira da deusa Artémis, que exigiu do rei o sacrifício de sua filha e faz com que parassem de soprar os ventos em Áulis,
impedindo o exército grego de zarpar para a guerra, até que Agamêmnon
realizasse o sacrifício.
Agamêmnon, então, mandou trazer a filha até Áulis, sem dizer a
ela e a sua esposa Clitemnestra sobre seus reais propósitos, mandando-lhes
dizer que havia dado Ifigênia em casamento a Aquiles e que a cerimônia
se realizaria em Áulis. Já em Áulis, Clitemnestra e Ifigênia descobrem a
verdade e suplicam pela vida da moça a Agamêmnon.
Mas as tropas de Agamêmnon se revoltam com a demora do sacrifício, o que os impede de partir para a guerra. Apesar do desespero de
sua mãe, mas entendendo que só o seu sacrifício poderia aplacar a revolta
dos soldados gregos e fazê-los seguir para Troia, a moça, para surpresa de
todos, se dirige voluntariamente ao altar do sacrifício.
Em uma das versões existentes para o final desta história, Ifigênia
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sobe ao altar do sacrifício e é degolada por seu pai, Agamêmnon, com o
que os ventos voltam a soprar e finalmente os exércitos gregos podem zarpar e fazer a guerra.
Mas, em outra versão do final da história, estando sobre o altar e
prestes a ser sacrificada em degola pelas mãos de seu pai, Ifigênia é salva
na última hora pela deusa Artemis, que coloca uma corsa em seu lugar
para sacrifício. A corsa é degolada por Agamêmnon, como se Ifigênia fosse, com o que os ventos voltam a soprar e finalmente os exércitos gregos
podem zarpar e fazer a guerra. Ifigênia é levada para Táurida pela deusa
Artémis, que faz dela uma de suas suma sacerdotisas.
Fazendo um paralelo com a realidade da mulher inserida na nossa sociedade, permanentemente pautada pela cultura machista que rende
culto aos privilégios masculinos à custa de opressão, violência e morte de
milhares de mulheres, a tragédia Ifigênia em Áulis, escrita há aproximadamente 2.420 anos, dependendo da versão final escolhida, pode ilustrar
o caminho que trilhamos e o destino ao qual queremos e podemos chegar
nas relações de gênero.
A depender do final escolhido, a mulher, representada por Ifigênia,
que sofre a cultura machista, representada por Agamêmnon, sofre a opressão, com sua degola e morte; ou será libertada pelo feminismo e a equidade
de gênero, representados pela deusa Artémis.
Contar mais uma vez esta história, como fizemos ao final dos trabalhos da Comissão Especial da Mulher, que presidimos a partir de setembro
de 2015, na Cartilha Mulheres, Direitos e Rede de Atendimento, continua
sendo uma metáfora necessária ao enfrentamento à violência contra a mulher.
Através da tragédia grega como ilustração, ainda há perguntas que
exigem resposta de todas e todos nós. Quantas Ifigênias ainda serão sa30
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crificadas? Quantas Ifigênias poderemos libertar? Muitas Ifigênias já não
podem perguntar ou responder.
Jaciele, 22 anos, foi morta e concretada na churrasqueira de casa,
em Horizontina, norte do Estado, depois de ter denunciado o companheiro
à polícia e já ter uma audiência marcada sobre as agressões que sofria.
Uma mulher de 89 anos, cujo nome não foi divulgado pela polícia,
foi morta a facadas pelo marido de 87 anos, em Caxias do Sul, após uma
vida inteira de medo e violência doméstica.
Gisele, de 22 anos, teve as duas mãos decepadas e os pés feridos
pelo companheiro em São Leopoldo. Isso aconteceu no dia em que ela tentou denunciar as agressões que sofria. Não conseguiu, a Delegacia estava
fechada. Voltou para casa e sofreu as mutilações.
Em Venâncio Aires, uma jovem de 15 anos teve uma das mãos
decepada pelo namorado.
Em Porto Alegre, Cintia Beatriz, de 34 anos, foi morta a marteladas
na cabeça e teve seu corpo esquartejado por um “amigo da família”.
Luciana, de 44 anos, foi morta a facadas pelo ex-companheiro, em
Porto Alegre, depois de terminar um relacionamento de 11 anos.
Lisiane, de 28 anos, teve 80% do corpo queimado depois que o
companheiro jogou-lhe gasolina e ateou fogo, em Porto Alegre.
Simone Maria, 40 anos e sua neta, Emily Eduarda dos Santos, 2
anos, mortas a facadas, em Caxias do Sul. Simone levou 30 facadas e a
neta 10, além de ter sido estrangulada.
Evelin, 20 anos, morta pelo namorado no Distrito Industrial de Viamão. O relacionamento havia iniciado há 4 meses. Ele a matou e, depois,
se suicidou.
Mônica Eliane, 36 anos, de Santana do Livramento, morta pelo
companheiro com duas punhaladas. Chegou com vida ao hospital, mas não
Rev. Estudos Legislativos, Porto Alegre, ano 10, n. 10, p. 15-87, 2016

Estudos Legislativos 2016.indb 31

31

17/01/2017 17:12:26

E

S

T

U

D

O

S

L

E

G

I

S

L

A

T

I

V

O

S

resistiu. Foi morta na frente dos filhos.
Mariana, 26 anos, morta a facadas, em Santo Ângelo. Ela mudou
de cidade para fugir do ex-companheiro, que a encontrou e a matou.
Helenara, morta a facadas pela ex-companheira, no apartamento
em que moravam, em Santa Maria.
Carolina, 21 anos, morta a facadas pelo ex-marido, à luz do dia, na
calçada de uma rua do Centro de Pelotas.
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MULHERES SUBSTANTIVAS - OLYMPE DE GOUGES E
MARIETTA BADERNA: O PAPEL SUBVERSIVO DAS ARTES NO
CONTEXTO DOS DIREITOS HUMANOS EM MOVIMENTO1
Fabiana de Menezes Soares2
Il faut s’y résoudre : la question des droits de l’homme ne peut être
tranchée ni dans le sens d’un universalisme synonyme d’uniformité, ni
dans l’affirmation d’un droit absolu à la différence.
Norbert Rouland
Je sais bien que le fameux droit à la différence pourrait fournir
une clé pour l’harmonisation. Mais le contenu du droit à la différence est
lui-même incertain. A la limite, le droit à la différence peut mettre à néant
l’idée même des droits de l’homme, qui serait noyée dans un scepticisme
et un relativisme la contredisant directement .
Vedel
RESUMO
O presente ensaio traz ao texto diversas manifestações culturais que expressam temas caros à tradição humanista: literatura, teatro, artes plásticas,
dança, música que se desenvolve em torno de duas mulheres, Olympe des
Gouges e Marietta Baderna. Ambas através das Artes sinalizaram contradições no ideário do que se compreendia como “humano”, “tolerável” além
do seu tempo, a partir dos antecedentes da Revolução Francesa. Através
das suas ações no espaço público destinado aos homens, as suas ligações
com as artes sinalizam tensões presentes ao acolhimento dos Direitos Humanos (só dos homens?) no ambiente da cultura e na vida social. Este é o
fio condutor desenrolado a partir da Europa para seguir até as Américas,
onde dialoga com a herança africana, trazendo a lume mulheres extraordinárias que ousaram denunciar as falácias entre o discurso pela igualdade,
liberdade e fraternidade e as ações no seio de uma sociedade desigual marcada pelo silêncio e pela invisibilização, ao mesmo tempo em que aponta a
complexidade da questão expressa no próprio termo “humano” que designa os direitos fundamentais.
1 Dedicado às mulheres extraordinárias com as quais convivo e convivi: amigas, filha,
estudantes, colegas de hoje e ontem.
2 Professora da Faculdade de Direito da UFMG (Graduação, Mestrado e Doutorado),
Coordenadora do Grupo de Pesquisa Cnpq “Observatório para qualidade da lei”. Editora
da Revista da Faculdade de Direito da UFMG (1894) no quadriênio 2012/2015.
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Palavras-chave: Direitos humanos. Mulher. Olympe des Gouges. Marietta Baderna.
ABSTRACT
This essay brings to the text various cultural actions that express themes
dear to the humanist tradition: literature, theater, fine arts, dance, music
that develops around two women, Olympe des Gouges and Marietta Baderna. Both through the Arts signaled contradictions in the ideology of
what was understood as “human”, “tolerable” beyond its time, from the
antecedents of French Revolution. Through their actions in the public space destined for men, their links with the arts show tensions present to the
reception of Human Rights (only of men?) in the environment of culture
and social life. This is the guiding thread unfurled from Europe to follow to
the Americas, where it dialogues with the African heritage, bringing to light extraordinary women who dared to denounce the fallacies between the
discourse for equality, freedom and fraternity and actions within a unequal
society, marked by silence and invisibility, while at the same time point out
the complexity of the issue expressed in the term “human” that designates
fundamental rights.
Keywords: Human rights. Woman. Olympe des Gouges. Marietta Baderna.
1 INTRODUÇÃO
As frases do antropólogo do direito Norbert Rouland, seguidas das
advertências do publicista Vedel, que tomamos como epígrafe, colocam
em questão os sentidos da “diferença” no quadro da pretensão universalista
dos direitos humanos.
A partir destas duas ideias e da sua ressignificação ao longo do
tempo, recortamos a vida e experiência de duas mulheres que dissidentes
& diferentes suscitaram a noção de fraternidade, já que no plano da igualdade de direitos alguns sujeitos eram/são menos iguais que os outros.
Assim, o presente ensaio faz um convite ao leitor para um percurso
recortado dentro de e entre contextos por detrás de textos literários, peça
34
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de teatro, música, dança, pintura, cinema, enfim as artes através das mãos,
voz, pena.
Neste particular – pena –, com as conotações que esta palavra traz,
uma vez que falamos do fio condutor da vida, obra de mulheres que denunciaram a intolerância, as contradições, sobre suas capacidades em catalisar
mudanças bem como as “penas” que sofreram por serem divergentes e
empáticas ao sofrimento de outros dissidentes que por vezes “acumulam”
discrímens da diferença, tais como gênero e raça.
Vale ressaltar que o percurso da inclusão dos “diferentes” conta
uma história que por vezes perpetrou ainda mais injustiças às mulheres
que desafiaram as representações de mundo vigentes (seja na sociedade ou
dentro do próprio direito), inclusive retirando-as da memória numa estratégia de invisibilização.
A disposição em perscrutar aspectos inusitados do termo “direito
humano” por meio de manifestações artísticas leva a ângulos curiosos e
reflexões sobre as mudanças assinaladas pelo paradigma liberal-iluminista
face o espírito da sociedade com seus próprios valores e desvalores.
Os fundamentos de julgados invocados nos dias de hoje para a defesa de direitos de primatas demonstra a abertura ao novo, incita à problemática dos direitos humanos sob a perspectiva dos seus detentores, que
inclui as mulheres e considera o homo sapiens como o sujeito-protagonista por excelência num ecossistema do qual é um dos participantes, cujas
ações afetam a si mesmo, bem como aos outros animais e à natureza.
Por fim, na sua categoria de conquista datada no tempo, os direitos
fundamentais se reafirmam como fundantes de uma ordem social mais inclusiva que se faz cotidianamente, na voz dos letrados e também e sempre
pelas artes de quem o toma pelas mãos.
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2 CONFINS E INCERTEZAS DAS DIFERENÇAS: REVOLUCIONÁRIOS, MAS NEM TANTO
Dentre aqueles que concorreram à propagação do ideário de igualdade, liberdade e fraternidade a partir dos antecedentes da Revolução Francesa,
figura um elenco de homens, e pouco ou nenhum espaço foi consagrado às
figuras femininas. Dentro dessa perspectiva, a figura de Olympe des Gouges (pseudônimo por ela adotado)3 é emblemática. Nascida Marie Gouze,
era filha “natural” (eis seu primeiro descrímen) de um aristocrata (Marquês
Pompignan), por sua vez, supostamente filho “natural ” de Luís XV.
Recebeu uma educação um pouco melhor que as mulheres da época, o que lhe possibilitava escrever, apesar de necessitar de um revisor
para os seus textos políticos, romances e peças de teatro e para sua famosa
“Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã”, que não foi incorporado
ao elenco de textos oficiais dos revolucionários apoiados pela Assembleia
Constituinte, no qual reafirmava o igual acesso à educação por parte das
mulheres.
Quando mudou-se para Paris, após a morte do seu marido, iniciou
sua carreira na defesa da igualdade plena entre homens e mulheres, ao lado
do fim da pena de morte, direito ao divórcio e contra a escravidão. Inicialmente, apoiou o Rei Luís XVI durante o processo que culminou com a
morte do monarca, bem como da Rainha Maria Antonieta pela guilhotina.
Na sequência, apoia os Girondinos contra a violência propugnada
por Marat e Robespierre, não sem antes sofrer toda sorte de calúnias e difamações que prosperaram por cerca de dois séculos, até que passaram a ser
3 Blanc, Olivier. Olympe De Gouges. “Des droits de la femme à la guillotine”, Éditions
Tallandier: Paris, 2014. Vide também do mesmo autor: Marie Olympe de Gouges – Une
Humaniste `a la fin du XVIII Siècle, Éditions René Viénet: Belaye, 2003, bem como a
graphic novel de autoria de Bocquet, José-Louis e Muller, Cattel, Tradução de Andree
Telles. São Paulo: Record, 2003.
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objeto de investigação, sobretudo a partir dos seus escritos, que a situaram
no elenco de humanistas.
Em pleno Terror pós Revolução, foi presa em 1793, apesar dos
apelos do seu filho para que se retirasse de Paris, e restou sentenciada à
morte pela guilhotina em 3 de novembro do mesmo ano.
2.1 Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã4
Escrita em 1791 como parte de uma carta endereçada à Rainha
Maria Antonieta, no seu preâmbulo toma a sua defesa, denunciando tramas
que desembocaram numa opinião pública desfavorável à Rainha, a quem
solicita apoio à empreitada da defesa dos direitos da mulher e da cidadã.
Em seguida, o texto propriamente dito da Declaração inicia-se
como uma exortação oriunda das mulheres francesas em seus mais variados papéis como filhas, irmãs, esposas, cidadãs assinalando a presença das
mulheres na vida social.
O curioso é que este recurso de linguagem parte da presença da
mulher na vida privada, na vida cotidiana, para então reivindicar a não
justificação da sua exclusão dos direitos facultados/atribuídos aos homens,
aos quais Olympe reclama com contundência na seção seguinte5 :
4 Ilustração do texto original disponível no acervo digital da Universidade de Toulouse.
Disponível em: <http://documents.univ-toulouse.fr/150NDG/PPN114287031.pdf>.
Acesso em: 30 jul. 2016.
5 Disponível em: <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k64848397/f3.image->. Texto
original do acervo digital Gallica, acessado em 29 de junho de 2016. HOMME, es-tu
capable d’être juste? C’est une femme qui t’en fait la question; tu ne lui ôteras pas du
moins ce droit. Dis-moi? Qui t’a donné le souverain empire d’opprimer mon sexe ? Ta
force? Tes talents ? Observe le créateur dans sa sagesse ; parcours la nature dans toute sa
grandeur, dont tu sembles vouloir te rapprocher, et donne-moi, si tu l’oses, l’exemple de
cet empire tyrannique [Remonte aux animaux, consulte les éléments, étudie les végétaux,
jette enfin un coup d’œil sur toutes les modifications de la matière organisée ; et rendstoi à l’évidence quand je t’en offre les moyens ; cherche, fouille et distingue, si tu peux,
les sexes dans l’administration de la nature. Partout tu les trouveras confondus, partout
ils coopèrent avec un ensemble harmonieux à ce chef-d’œuvre immortel.L’homme seul
s’est fagoté un principe de cette exception. Bizarre, aveugle, boursouflé de sciences et
dégénéré, dans ce siècle de lumières et de sagacité, dans l’ignorance la plus crasse, il
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Os Direitos da Mulher
HOMEM, és capaz de seres justo? Uma mulher te
pergunta (...) Quem te deu a soberania de oprimir meu
sexo? Tua força? Teus talentos? Observa o criador na
sua sabedoria, percorre a natureza em toda a sua grandeza da qual pareces querer te aproximar, e dá-me,
se ousares, um exemplo desse império tirânico. (...)
Por toda parte eles cooperam (os elementos da natureza) como um conjunto harmonioso a esta obra-prima
imortal. Apenas o homem costuma ser uma exceção
àquele princípio. Bizarro, cego, grandiloquente das
ciências e degenerado, neste século de luzes e sagacidade, na ignorância mais crassa, ele quer se ordenar
em déspota sobre um sexo que recebeu todas as faculdades intelectuais: ele pretende apreciar a Revolução
e reclama seus direitos à igualdade, para depois nada
dizer.

veut commander en despote sur un sexe qui a reçu toutes les facultés intellectuelles; il
prétend jouir de la Révolution, et réclamer ses droits à l’égalité, pour ne rien dire de plus.
(Tradução livre).
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Os mesmos revolucionários que conclamavam e escreviam sobre
a tríade republicana assentada na liberdade, igualdade e fraternidade nada
tinham a dizer às mulheres que reivindicavam as luzes da razão para sua
vida privada, cotidiana e pública, e a Declaração dos Direitos da Mulher
e da Cidadã foi relegada à categoria de texto político apócrifo, não obstante a plêiade de direitos: liberdade de expressão, resistência à opressão,
igualdade plena entre homens e mulheres, igual acesso às funções e cargos
públicos, direito ao trabalho, à propriedade, à atividade empresarial, aos
direitos políticos, fim da pena capital.
No “posfácio” do texto, Olympe reserva especial cuidado à igualdade dos filhos havidos dentro e fora do matrimônio e à celebração do casamento como um modelo de união estável baseado no amor e na confiança. Portanto, a noção de fraternidade permeia todo o discurso contido no
documento completo da Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã.
2.2 “Homens” menos iguais: Zamore e Mirza, a primeira peça teatral
sobre a escravidão
No ambiente pré-revolucionário e pós Revolução, a presença de
Olympe na cena pública inclui panfletos, romances, peças de teatro cujos
temas achavam-se contemplados no seu documento político mais relevante, leia-se a Declaração.
Mais uma vez Olympe se posiciona na vanguarda da luta contra a
intolerância e a exclusão de homens e mulheres dos princípios de liberdade, igualdade e fraternidade ao escrever, pela primeira vez, uma peça de
teatro encenada pela Comédie Française cujos protagonistas eram escravos
negros: Zamore et Mirza ou L’Heureux Naufrage (Zamore e Mirza ou o
eliz Naufrágio)6.

6 Fac símile da publicação obtida em: <http://tpe-les-heros-sacrifies.e-monsite.com/
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A história da encenação da peça dos dois escravos que se refugiam
no deserto para escaparem de uma pena injusta causa comoção e escândalo, mas tem muito a dizer sobre a figura de Olympe.
Apesar de ter sido escrita no início da década de 1780, foi encenada
pela Comédie Française somente ao final de 1789, não sem antes passar
por episódios de censura e outras tantas intempéries que motivaram versões diversas da peça em 1788, 1789 e 17927 .
Além de denunciar as contradições que excluíam da Declaração
dos Direitos do Homem e do Cidadão os escravos de possessões francesas no Caribe e que expressavam a força do comércio escravagista (e do
seu valor econômico), a peça de Olympe mostrava como princípios eram
transgredidos em nome de imperativos econômicos que revelavam uma
“cor para a humanidade”8.

medias/images/codee-1.png?fx=r_400_400>. Acesso em: 29 jul. 2016.
7 Olympe de Gouges. L’Esclavage des nègres. Version inédite du 28 dècembre 1789. Étude
et présentation de Chaulage, Sylvie e Razgonnikoff, Jacqueline. Éditions L’Harmattan,
Collection “Autrement mêmes”, septembre 2006.
8 Tarin, René. L’ esclavage des noirs, ou la mauvaise conscience d’Olympe de Gouges. In:
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Neste sentido, a ambígua diplomacia francesa referente à política
colonial que titubeava entre a supressão “progressiva” da escravidão, a
concepção restritiva da liberdade individual e os sucessivos levantes de escravos revoltados encontra na fala de Danton, diante da Assembleia Nacional (4 de fevereiro de 1794), o espírito para essa tensão/dissociação entre
direitos do homem nos discursos e direitos do homem na realidade: “Até
aqui, decretamos a liberdade como egoístas e para nós mesmos”9.
Olympe é condenada à pena capital pela guilhotina por expressar
ideias diferentes do governo então instalado, que tudo fez para calá-la até
as últimas consequências, logrando sua invisibilização por séculos, não
obstante sua obra e vida singulares comprometidas com valores humanistas: “A mulher tem o direito de subir ao patíbulo e deve ter, igualmente,
aquele de subir à Tribuna”.
A discussão sobre tolerância/diferença tem uma perspectiva reveladora da vanguarda do pensamento de Olympe que denuncia a exclusão
de homens e mulheres do ideário republicano ilustrado pela fala de uma
jurista, em 1993, Letizia Gianformaggio10:
O princípio da indiferença, o princípio do ceticismo,
o princípio da renúncia, ou da abstenção da repressão
e o princípio do sacrifício exprimem a ideia de que
o “outro”, o “diverso” é um objeto e não um sujeito.
Isto porque este tipo de confronto exclui o “desempenho direcionado a uma ação positiva tendente a superar a distância a preencher o hiato que a diversidade
comporta.

Dix-huitième Siècle, n. 30, 1998. La Recherche d ‘Aujourd’hui. P. 373-374. Disponível
em: <http://www.persee.fr/docAsPDF/dhs_0070-6760_1998_num_30_1_2249.pdf>.
Acesso em: 12 jun. 2016.
9 Tarin, op. cit. P. 374-375
10 Declaração do Direito das Mulheres e das Cidadãs.
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3 CONFINS E INCERTEZAS DAS DIFERENÇAS: QUANDO A
ELITE BRASILEIRA FRANCESA DANÇA COM BADERNA
Nome presente em substantivo corriqueiro e quase pejorativo no
português falado no Brasil, Marietta Baderna tornou-se um substantivo
que curiosamente a invisibilizou, não obstante seu extraordinário percurso
e a precocidade de seu talento.
A litografia que ilustra estas linhas, obra de Giuliani, em 1847 (data
provável) retrata a jovem bailarina, Baderna, circundada por 16 atos que
representavam as grandes performances que a fizeram “prima ballerina”
aos 16 anos de idade, eis que desenha sua trajetória no desempenho de
diversos papéis que encantaram as audiências europeias e, posteriormente,
brasileiras.

Fonte: <http://web-static.nypl.org/exhibitions/italiandance/web7.html>.
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Otto Lara Rezende, em artigo publicado no jornal Globo, em 5 de
julho de 198711 , expressa o seu pessimismo com a Assembleia Nacional
Constituinte, o temor que muitos nutriam pelas mudanças que se avizinhavam, que tudo aquilo poderia acabar em “arruaça e baderna”.
Foi ali que ele chama a atenção para a bailarina italiana cujo nome
designa, hoje, substantivo com conotações negativas. Otto, então, propõe a
questão: Quem foi Baderna?
Segundo o Houaiss (o homem que virou dicionário), “baderna” é
substantivo feminino que significa matulagem, pândega, súcia, rolo, confusão, briga. Badernar, verbo intransitivo, (como o é amar…): fazer baderna, pandegar. Por sua vez, o “badernista”, adjetivos feminino e masculino,
é aquele que faz badernas, desordeiro, pândego.
O baderna 2, antropológico, fala de “uma dançarina que esteve no
Rio em 1851”12 , grupo de rapazes, súcia, corja, matula. Pândega, patuscada, estroinice, desordem, confusão, bagunça, bagunçada, rolo. Em seguida
vem badernar, um verbo apropriadamente transitivo direto: transformar em
baderna, em confusão, anarquizar. Fazer baderna, pandegar, bagunçar, baguncear.
O adjetivo Baderneiro(a), ou badernista, aquele dado a baderna.
A questão foi posta e enfrentada por Silverio Corvisieri, que publicou em
1998 o tocante: Baderna, la ballerina di due mondi - Baderna, a bailarina
de dois mundos13 . O que significou esta mulher, em pleno século XIX, em
um Brasil escravagista, patriarcal, elitista, sob a égide do bacharelismo e
ainda por despertar para a busca do sentido da brasilidade?
Era uma vez uma bailarina italiana, estrela do Teatro Scala de Mi11 Disponível em: <http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/129218>. Acesso em: 30
mar. 2011.
12 Disponível em: <http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/129218>. Acesso em 30 de
março de 2011
13 Corvisieri, Silverio. Badernao. La ballerina di due mondi. Odradek Edizioni, 1998.
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lão, que em 1849 aportou no Brasil, do navio Andrea Doria. Seu nome:
Anna Maria Baderna, nascida no Castelo de San Giovanni, no Ducado de
Parma e Piacenza, no ano de 1828 (ou 1829). Maria Baderna, ou “Marietta”, estava no êxodo de artistas italianos, ocorrido logo após sofrerem a
invasão do império austro-húngaro, situação particularmente difícil para
os seus ideais políticos14 .
Baderna chega em companhia do pai, Antonio Baderna, médico
cirurgião (que faleceria no Brasil vitimado por febre amarela), amante das
artes e dos ideais republicanos, que confiou a sua formação a Carlo Blasis,
diretor da Escola de Balé do Teatro Scala. Assim, Milão, a meca da cultura
europeia, somada à agenda parisiense15, povoava o ideário das noções de
“bem viver” da elite brasileira.
Vale ressaltar que a representação social do exercício da arte por
mulheres significava um tipo particular de prostituição16, a opção pela carreira artística era algo de difícil assimilação pela moral pequeno-burguesa,
sobretudo quando a mulher não era prostituta e protagonista.
Mas o lema do exigente e cultuado coreógrafo milanês encontrou
ressonância no precoce talento da jovem Baderna: “Sacrifique qualquer
outro prazer àquele proporcionado por Terpsícore, não misture nenhum
outro exercício àquele da dança.” Em suas memórias, a sua ex-aluna e
bailarina, Claudina Cucchi, chama a atenção para o método de Blasis17,

14 Disponível em: <http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1998/11/21/
il-comunista-la-ballerina-mazziniana.html?refresh_ce>. Acesso em: 30 out. 2010.
15 Este artigo foi publicado originariamente na Revista de História nº 16, 1953, com o
seguinte nome e qualificação da autora: Emilia Nogueira, Licenciada em Geografia e
História pela FFCL/USP. O texto foi modernizado em sua ortografia e sua Bibliografia
padronizada de acordo com as Normas da Revista.<http://www.revistas.usp.br/
revhistoria/article/viewFile/18903/20966>. Acesso em: 30 jun. 2016.
16 Disponível em: <http://www.musee-orsay.fr/en/events/exhibitions/archives/archives/
article/splendeurs -et-miseres- 42671.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=252&cHash=e
b432eb372>. Esta representação social do papel típico das mulheres no meio artístico
puderam ser retratadas na exposição ocorrida entre setembro de 2015 e janeiro de 2016
no Musée D’Orsay. Acesso em: 30 out. 2015.
17 Blasis, C. 1830 The Code of Terpsichore. The Art of Dancing: Comprising its Theory and
Practice and A History of its Rise and Progress from the Earliest TimesBull London.
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que exigia não só uma apurada técnica nos movimentos, mas que os mesmos fossem executados com “a graça e a doçura que vêm do espírito e do
intelecto, somente trazidos por uma séria aprendizagem, um verdadeiro e
constante treinamento em cultura e refinamento”.
A jovem Baderna, segundo a crônica cultural europeia oitocentista,
era uma das “7 Plêiades”18, a constelação de talentos composta por: Pasquale Borri, Augusta Dominichettis, Flora Fabbri, Amalia Ferraris, Sofia
Fuoco e Carolina Granzini.
Ao retornar ao Scala após uma bem sucedida turnê, encontra um
clima de adversidade política entre italianos e austríacos, símbolo da resistência contra a ocupação, e aceita o convite do Maestro Giannini para
refazer sua carreira no Brasil. O Teatro São Pedro de Alcântara foi incendiado pela fulgurante exibição de Baderna com o Balé das Fadas/ O Elixir
do Amor19.
Era o ano da graça de 1849, dia 29 de setembro; naquele momento,
a vida cultural agitava o Rio de Janeiro a tal ponto que havia partidários de
espetáculos, companhias, artistas que defendiam seus ídolos com paixão e
devoção, inclusive os badernistas.
3.1 A educação para as Artes e a Tolerância: a representação das mulheres “fora do padrão” (Manon Lescaut)
Não obstante o preconceito contra as mulheres artistas, a educação
de Baderna a cargo do mestre Blasis a convocava para a sofisticação técnica dos movimentos e um conhecimento de outras artes, dentre as quais
a literatura.
18 Disponível em: <http://web-static.nypl.org/exhibitions/italiandance/web7.html>; 550
Years of Italian Dance. Acesso em: 20 mar. 2011.
19 Corvisieri op. cit.
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Um dos seus papéis foi exatamente inspirado no romance de cavalaria, especificamente do Abade Prevost20, no seu Mémoires d’un homme
de qualité, cuja história gira em torno das vicissitudes de homem “honesto” que se desviou por amor.
A protagonista feminina, ao final condenada a ser levada para os
Estados Unidos num comboio de prostitutas era exatamente Manon Lescaut. É curioso ressaltar como o degredo para as Américas era tido como
uma pena de afastamento da “civilização” que não tolerava comportamentos contra os bons costumes, sobretudo no que dizia respeito a mulheres
“fora do padrão”. Manon, com o propósito de se manter, oscilava entre o
amor ao jovem Des Grieux e o desejo de uma vida abastada às custas de
relacionamentos com homens mais velhos e de posses.
A par das conjecturas de ordem moral, o que merece ser ressaltado
é a disponibilidade da jovem Baderna em encenar um balé com semelhante
perfil que reforçava o papel da mulher como catalisadora de comportamentos masculinos desviantes, então à mercê do jugo sedutor feminino.
A contradição expressa em tal situação desloca o senso de responsabilidade dos homens pelos próprios atos, para a figura de um terceiro (no
caso, a figura feminina) a quem cabia a responsabilidade pela queda moral
dos heróis.
Este tipo de representação da realidade já grassava na Europa por
meio de obras como o Malleus Malleficarum, ou o Martelo das Feiticeiras, cujo fim era incutir uma representação social da “culpa” feminina já
propensa aos desvios morais que arrastariam os homens ao infortúnio e ao
risco de perda da própria alma.
Nem mesmo os juristas escaparam ao espírito desse tempo, como
pode ser depreendido da obra de Jean Bodin sobre Demonologia21. Ain20 Disponível em: <https://beq.ebooksgratuits.com/vents/Prevost-Lescaut.pdf>.
21 Bodin J., De la démonomanie des sorciers, Paris, Jacques du Puys, 1580, p. 1-51.
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da que tais escritos venham de fase anterior ao ideário republicano, este
integrava um corpus de pré-compreensões subjacentes que relegavam a
mulher um papel negativo e “justificariam” seu afastamento do espaço público, haja vista a conquista, relativamente recente, do direito ao voto por
parte das mulheres22.
3.2 O popular nas Artes: as danças dos escravos e os trabalhadores
artistas
A estreia de Baderna no Scala de Milão se deu em 184323, na qualidade de primeira bailarina - prima ballerina, na peça “Il Rajà e la bajadera”, seguida de “Caterina Cornaro”. Segue então para o Teatro de Bolonha,
o Ducale di Parma, o Teatro Grande Di Triesti e finalmente, em 1846,
retorna ao Scala com uma sequência de peças aclamadas: Isolda da Normandia, Roberto, o Diabo e Manon Lescaut.
Foi quando seguiu com Blasis para a Inglaterra, em meados de
1847, ali celebrada pela Rainha Vitória, que esperou o fim do espetáculo
para conhecer a “Pérola da Dança”. Primeiro no Teatro Drury Lane, com
“Pretty Sicilian”, depois “Spanish Gallantries”, onde sua performance incluiu fandango e cachucha, (prenunciando sua disponibilidade para a oitiva dos movimentos da cultura popular, bem ao gosto do Mestre Blasis,
que lhe ensinava dança erudita e dança folclórica) e por fim, a ovação no
Covent Garden, com “A Odalisca”24.
O sucesso de Baderna propiciou o seu “Partido Badernista”. Foi
assim que começou o que a crônica da época chamou de “febre dançante”,
cujo ícone era a própria Marietta Baderna.

22 A luta pelo voto feminino foi contundentemente retratada no filme “As Sufragistas”
cujo roteiro coube à Abi Morgan, sob a direção de Sarah Gravon. A protagonista do
filme é Maud Watts interpretada por Carey Mulligan, uma operária sem formação
política através da qual a trama denuncia a opressão e as causas de desigualdades entre
as mulheres que ainda persistem, bem como retrata o reconhecimento tardio do direito
ao voto por parte de países ditos “civilizados”.
23 Corvisieri op. cit.
24 Corvisieri op. cit.
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Seus fãs invadiam os teatros, levavam flores, gritavam seu nome,
eram na sua maioria formados por jovens intelectuais, a “juventude romântica” que dominava a cena cultural oitocentista. Ao final dos espetáculos,
levavam Marietta para o Largo da Carioca, onde ela viu, pela primeira vez,
as exibições das danças dos escravos25: a umbigada, o lundu, o batuque26.

Imagens de Lundu27

Como uma bailarina do principal teatro do Brasil assistia a exibições contrárias aos bons costumes28? Uma mulher não poderia frequentar
tais ambientes, tipicamente masculinos, com uma libido tão pulsante…
Marietta então resolveu levar as danças populares brasileiras aos salões da
aristocracia.
Uma “estrangeira” que percebeu a brasilidade e inverteu o padrão
25 Rabetti, Maria de Lourdes e Alcure, Adriana Scheneider. Contribuição dos estudos de
caso e da pesquisa indiciária para a história do espetáculo: o lundu que Maria Baderna
teria dançado em Recife DOI: 10.11606/issn.2238-3867. v. 15, p. 70-86.
26 As ilustrações que se seguem foram obtidas no seguinte acervo digital da obra de
Rugendas.
27 Figuras disponíveis em: <http://www.portugues.seed.pr.gov.br/modules/galeria/
detalhe.php?foto=7 07& evento=10> e <http://3.bp.blogspot.com/_s_KEfKrZQ6E/
StH39NknII/AAAAAAAAACo/ LMHRm JHs RKY/s1600-h/Negro_fandango_scene.
jpg>. Acesso em: 30 de out. 2015.
28 As Ordenações do Reino, apesar de não serem mais vigentes, deixaram suas marcas
na pré-compreensão do homem médio, na medida em que ambicionavam um padrão
civilizatório guiado pela antiga Metrópole. As proibições e restrições destinadas aos
escravos incluíam a repressão aos seus folguedos, danças e religião. A Coletânea de
Legislação sobre escravos africanos na América portuguesa da autoria da pesquisadora
Silvia Hunold Lara (2006) ilustra bem o contexto normativo-legal incidente no
Brasil. Disponível em: <http://www.larramendi.es/i18n/catalogo_imagenes/ grupo.
cmd?path=1000203>.
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eurocentrista teve a iniciativa de levar a cultura brasileira para os grandes
salões, em montagens primorosamente feitas, como só acontecia na Europa. Foi o início do seu fim e o começo da morte da sua memória.
Contratos não eram mais honrados, sua vida privada era motivo
de calúnias e difamações, suas convicções políticas29, notadamente as de
cunho antimonarquistas, vistas como perigosas, teatros eram incendiados
por partidários inflamados que não se conformavam com o ostracismo imposto a Baderna, a tudo isto se seguiu um ativismo contra o tratamento
brasileiro dado à classe artística.
4 O PAPEL DO DIREITO MERCANTIL NA JURISPRUDÊNCIA
DOS DIREITOS HUMANOS: O CASO SOMMERSET E O PROJETO “NO HUMAN RIGHTS”
No percurso proposto neste ensaio, alguns lugares-comuns são denunciados e o protagonismo das mulheres em evidenciar e acolher o diferente assume singular importância. É fato notório que a colonização dos
direitos humanos, em geral, ocorre em disciplinas de Filosofia do Direito,
Direito Internacional, e quase nunca se lê alguma contribuição vinda do
Direito Mercantil, apesar dos conflitos e dinamismo do comércio historicamente sinalizarem um status próprio aos usos, costumes e jurisprudência
nesta seara do direito privado30.
Bem vimos na seção sobre Olympe de Gouges que o lobby do comércio colonial desempenhou um papel significativo na mitigação do alcance da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, além de uma
29 Corvisieri, op. cit.
30 Ustor Endre. Le développement progressif du droit commercial international. Un
nouveau programme juridique de 1’O.N.U. In: Annuaire français de droit international,
v. 13, 1967. pp. 289-306. DOI: 10.3406/afdi.1967.1933. Disponivel em: <http://www.
persee.fr/doc/afdi_0066-3085_1967_num_131_ 1933>.
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abordagem que incluísse o diverso e não simplesmente o “exótico”. Na sua
peça sobre a injustiça da coisificação de outros seres, ela toca na ferida da
“cor” determinante da presença ou não da “humanidade”.
Do mesmo modo, o percurso de Baderna retirou da marginalidade
as manifestações culturais dos escravos numa sociedade cujo modelo do
“bom e do belo” era europeu, deste modo com baixa tolerância às manifestações de seres juridicamente equivalentes aos “semoventes”31. Portanto,
na categoria de animais como reses, cavalos e coisas/objetos, não sujeitos.
O caso que examinamos em seguida se entrelaça com a jurisdição
inglesa impelida a se manifestar sobre uma venda de escravo exatamente
no momento de vigor deste comércio que alimentava a economia do Reino
Unido. Mais à frente, por meio de uma película cinematográfica, a figura
de um juiz implicado em relações familiares com uma mestiça será decisivo em mais um julgado envolvendo o comércio de seres “menos humanos”
que os brancos.
O caso Sommerset x Stewart32 ocorreu em 1772, tendo sido julgado pelo Presidente da Tribunal de Justiça de King’s Bench, Lord Mansfield, após uma petição de Habeas Corpus proposta por seus padrinhos
de batismo, a favor de James Sommerset contra o seu proprietário legal,
Charles Stewart. Sequestrado ainda criança na África Ocidental, foi vendido à Stewart, na Virgínia (EUA), em conformidade com as leis americanas
vigentes. Sommerset foi levado à Inglaterra e fugiu em 1771, sendo capturado por caçadores profissionais de escravos que não conseguiram levar
o fugitivo à Jamaica para ser vendido: foi expedida uma ordem judicial
dirigida ao capitão do Navio (John Knowles), para que levasse o “Negro”

31 PAES, Mariana Armond Dias. O Estatuto Jurídico dos Escravos na Civilística
Brasileira. Monografia. Faculdade de Direito da UFMG, 2010. Disponível em:
<http://www.academia.edu/388464/O_ estatuto_jur%C3%ADdico_dos_escravos_na_
civil%C3%ADstica_brasileira>. Acesso em: 30 jun. 2016.
32 Disponível em: <http://www.nationalarchives.gov.uk/pathways/blackhistory/rights/
slave_free.htm>. Acesso em: 30 jun. 2016.
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diante do Tribunal onde deveria justificar, juridicamente, o uso da coação
para mantê-lo na embarcação.
Lord Mansfield reafirma o caráter odioso da escravidão, que seria
incompatível com a common law, e desenvolve uma argumentação. Faz
uma distinção “entre pessoa e bens” ainda que tenha equiparado Sommerset a uma pessoa moral (pessoa jurídica) e portanto detentora de direitos:
O estatuto da escravidão é além da natureza, não sendo passível de ser introduzida por nenhuma razão,
seja moral ou política, mas somente pelo direito l positivo (...)`E tão odiosa, que não se pode suportá-la,
só o direito positivo. Não obstante os incômodos, em
consequência decorrentes da decisão, não posso dizer
que este caso seja permitido ou aprovado pelo direito
da Inglaterra, então o negro deve ser solto33

33 Tradução livre de fundamento da decisão de Lord Mansfield: “The state of slavery is of
such a nature, that it is incapable of being introduced on any reasons, moral or political,
but only by positive law,… It is so odious, that nothing can be suffered to support it,
but positive law. Whatever inconveniences, therefore, may follow from the decision, I
cannot say this case is allowed or approved by the law of England; and therefore the
black must be discharged.’. The Somerset Case. Howell’s State Trials, vol.20, cols 1-6,
78-82. 548. The case of James Sommerset, a Negro, on a Habeas Corpus* King’s –
Bench 12 George III. A.D. 1771-72.
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Esse julgado emblemático que não libertou nenhum escravo além
de Sommerset, todavia, alimentou a luta antiescravagista que em 1807 obteve o Abolition of the Slave Trade Act, ou a proibição do comércio de
escravos, que ainda prosperou na ilegalidade com o beneplácito do Brasil,
onde a proibição teve seu lugar, em 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz34.
A argumentação de Lord Mansfield no caso Sommerset é invocada
pelos defensores dos direitos dos animais que propugnam pelo tratamento
de “pessoa jurídica” (e assim retiram o estatuto de “coisa” até então dispensado), notadamente pela Organização Não Governamental (ONG) “The
non Human Rights Project”35 que sustenta o direito de auto-determinação
de diversos animais, principalmente primatas que possuem uma cognição
mais complexa e redes de cooperação .
A evidência desse novo fenômeno sugere uma nova guinada em
direção à mudança no horizonte hermenêutico do próprio termo “direitos
humanos”, ao inverter a equação “antropocentrista” e incluir os interesses
e a legitimação de direitos aos “outros” animais36.
4.1 O papel do Direito Mercantil na jurisprudência dos Direitos Humanos: o massacre no navio negreiro Zong
A pintura que se segue é o quadro Slave Ship37, de autoria de Tur-

34 Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/plenario/discursos/
escrevendo
historia/125-anos-da-lei-aurea/1850-lei-eusebio-queiroz.-o-traficonegreiro.-historcio-da-lei-581-de-4-de-setembro-de-1850>. Acesso em: 30 jun. 2016.
35 Disponível em: <http://www.nonhumanrightsproject.org/2013/03/23/are-you-a-legalperson-or-a-legal-thing/>. Acesso em: 30 jun. 2016.
Wrangham R. W. 1977. Feeding behavior of chimpanzees in Gombe National Park,
Tanzania. In: Primate ecology (Clutton-Brock T. H., ed.), p. 503–538 London, UK:
Academic Press.
36 Vide também: <https://www.opendemocracy.net/openglobalrights/steven-m-wise/lalutte-pour-les-droits-des-non-humains>. Acesso em: 30 abril 2016.
37 Disponível em: <http://www.mfa.org/collections/object/slave-ship-slavers-throwingoverboard-the-dead-and-dying-typhoon-coming-on-31102>. “When Turner exhibited
this picture at the Royal Academy in 1840 he paired it with the following extract from
his unfinished and unpublished poem “Fallacies of Hope” (1812): “Aloft all hands,
strike the top-masts and belay; Yon angry setting sun and fierce-edged clouds Declare
52
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ner, datado de 1840. Objeto de diversos estudos, visto que o celebrado
pintor de paisagens fugiu do script e acrescentou um elemento humano
ao retratar a situação dos navios negreiros, em especial o lançamento de
escravos em alto mar que levaria a uma demanda de pagamento do seguro
mercantil por “perda de carga”:

the Typhon’s coming. Before it sweeps your decks, throw overboard The dead and dying
- ne’er heed their chains Hope, Hope, fallacious Hope! Where is thy market now?” For
the full text of Turner’s verse see A. J. Finberg, The Life of J.M.W. Turner, R.A., 2nd ed.,
1961, p. 474 One of Turner’s most celebrated works, Slave Ship is a striking example of
the artist’s fascination with violence, both human and elemental. The painting was based
on a poem that described a slave ship caught in a typhoon, and on the true story of the
slave ship Zong whose captain, in 1781, had thrown overboard sick and dying slaves
so that he could collect insurance money available only for slaves “lost at sea.” Turner
captures the horror of the event and terrifying grandeur of nature through hot, churning
color and light that merge sea and sky. The critic John Ruskin, the first owner of Slave
Ship, wrote, “If I were reduced to rest Turner’s immortality upon any single work, I
should choose this.”
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O caso Zong38, navio negreiro de bandeira holandesa, capitaneado
por Luke Collinhood (aliás o jugo da Holanda sobre a África do Sul durante o século XX ensejou um dos regimes de segregação racial - Apartheid
- mais violentos) foi conhecido pelo julgamento Gregson x Gilbert (1783).
O julgamento ocorreu no Tribunal de King’s Bench (e novamente
Lord Mansfield entra em cena). Tinha por objeto o pagamento de uma indenização do seguro marítimo decorrente da “necessidade” em se evitar
naufrágio e sede, onde o capitão decide atirar ao mar cerca de 140 escravos.
A embarcação saída de Liverpool (o comércio de escravos era
britânico, por excelência) levava uma carga superior à sua capacidade e
esta carga de escravos era equiparada, juridicamente, a uma carga de bens
semelhantes a cavalos39. A seguradora argumentou que seria uma causa
excludente de responsabilidade para pagamento o lançamento proposital
da “carga”, ou fraude. Os argumentos suscitados pela Seguradora não a
livraram da obrigação de indenizar. Houve apelação e Mansfield ordenou
outro julgamento, mas os registros desse segundo caso se perderam.
A discussão sobre a licitude da equiparação bem como das regras
para pagamento de sinistro provocaram tal comoção cujas consequências
foram, a primeira, a criação da “Sociedade para a Abolição do Comércio
de Escravos” (1787) por Granville Sharp e Thomas Clarkson. Aquela realizou forte lobby que culminou na aprovação da proibição do comércio de
escravos (1807)40.
38 Rupprecht, Anita. A Very Uncommon Case’: Representations of the Zong and the British
Campaign to Abolish the Slave Trade. The Journal of Legal History v. 28, Iss. 3,2007
DOI <http://dx.doi.org/10.1080/01440360701698494>.
39 Vide item Resistance e seus respectivos anexos sobre o Caso Zong disponibilizado
no Arquivo Nacional Britânico. Disponível em: <http://www.nationalarchives.gov.uk/
help-with-your-research
/research-guides/british-transatlantic-slave-trade-records/>
“It was primarily Africans newly-arrived in the Americas who rebelled against their
enslavement. However it was not unknown for Creole slaves to rebel, as was experienced
with Bussa’s Rebellion in Barbados in 1816 (CO 28/85) and the last great rebellion in
Jamaica over Christmas 1831 and the New Year 1832 (CO 137/184). Running away was
the most common form of resistance, and Caribbean newspapers are full of notices for
runaways (for example CO 7/1 – Barbados 1786 & 1789; CO 71/2 – Dominica, 1798;
CO 137/14 – Jamaica, 1771-1772; CO 260/48 St Vincent, 1831).See section 7 above for
records of ex-slaves and liberated Africans”.
40 Disponível em: <http://www.parliament.uk/about/livingheritage/transformingsociety/
54

Estudos Legislativos 2016.indb 54

Rev. Estudos Legislativos, Porto Alegre, ano 10, n. 10, p. 15-87, 2016

17/01/2017 17:12:28

E

S

T

U

D

O

S

L

E

G

I

S

L

A

T

I

V

O

S

A segunda pode ser identificada pela edição da Lei Dolben41 sobre
transporte de Escravos (1788) - Dolben’s Slave Carrying Law42 - conforme
a ilustração que se segue. A lei definiu, ainda, um limite para a capacidade
dos navios negreiros, restringiu o seguro marítimo de carga de escravos
e o pagamento de bônus à tripulação, caso menos de 3% da “carga” de
escravos morresse.
O lento processo de “coisificação” de outros seres humanos – escravos negros – denunciado na peça de teatro de Olympe de Gouges, bem
como a ambiguidade no tratamento legal existente entre metrópole e colônia, expôs os limites aos direitos humanos condicionados por fatores econômicos.
4.2 O Juiz e a Filha da Escrava (Dido, uma mestiça na aristocracia
inglesa)
Um dos resultados da tensão entre coisa/bem x pessoa moral/jurídica expressas nos julgados Sommerset e Zong, também vivido nas colônias e ex-colônias (e.g. Brasil), foi a formação de uma pré-compreensão
da valorização do “homem europeu”, dos seus aspectos culturais como o
padrão da “boa cultura” e do “belo”.
A consequência desse “horizonte” hermenêutico foi a desconsideração pelo “diverso”, expressa pelas manifestações culturais dos escravos,
situação experimentada pela europeia Baderna ao tentar incluir a cultura
africana (marginal) na chave artística da dança nos salões da aristocracia
brasileira.
tradeindustry/ slavetrade/key-dates/>.
41 Disponível em: <http://www.parliament.uk/about/livingheritage/transformingsociety/
tradeindustry/ slavetrade/overview/the-first-parliamentary-debates/>.
42 Digital ID: (b&w film copy neg. LC-USZ62-34160) cph 3a34658 Disponível em:
<http://hdl.loc.gov/loc.pnp/cph.3a34658>. Reproduction Number: LC-USZ62-44000
(b&w film copy neg.) LC-USZ62-34160 (b&w film copy neg.) Repository: Library of
Congress Rare Book and Special Collections Division Washington, D.C. 20540 USA.
Disponível em: <http://loc.gov/pictures/ resource/cph.3a34658/>.
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O mesmo processo cercou a difícil encenação de Zamore e Mirza
− O Feliz Naufrágio − que além de ter sido escrita por uma mulher (escrita
= ofício de homens) tinha o protagonismo de pessoas negras que lutam
contra uma situação de injustiça.
Essas tentativas de invisibilidade da pessoa negra decretadas pela
classe dominante (conforme identificado no contexto de De Gouges e Baderna) criaram obstáculos às “subversões” perpetradas por aquelas mulheres, ambas também subversivas quanto às expectativas sobre as mulheres
do seu tempo.
Observa-se a presença meramente acessória, decorativa, de escravos negros nas artes da Europa Ocidental: o papel de protagonistas na cena
era desconhecido43. Tais representações de mundo incluíam uma desproporção de suas figuras na pintura. Foi nos EUA que a pintura de pessoas
negras exibiu um mundo em mudança44.
Todavia, ainda na segunda década do século XVIII, conforme a
tradição dos portraits da aristocracia europeia, eis que uma mulher filha
“natural” de um nobre oficial inglês da Marinha (“John Lindsay”) e de uma
escrava (“Maria”) capturada de um navio espanhol na região da Jamaica.
A morte de sua mãe e a assunção da sua educação pelo seu pai,
altera o destino da menina que foi levada para a Inglaterra onde seu tio
tornou-se o seu Tutor: William Murry, Lord Mansfield juiz e jurista de
Direito Comercial45 e presidente do Tribunal de King’s Bench onde foram
julgados os emblemáticos casos Sommerset x Stewart e Gregson x Gilbert.
43 Jan Marsh, ed. Black Victorians: Black People in British Art 1800-1900, Burlington, VT:
Lund Humphries, 2006, Albert Boime, The Art of Exclusion: Representing Blacks in
the Nineteenth Century (Washington: Smithsonian Institution Press, 1990); Michael D.
Harris, Colored Pictures: Race and Visual Representation (Chapel Hill: The University
of North Carolina Press, 2003), McElroy, Facing History.
44 Disponível
em:
<http://www.19thc-artworldwide.org/autumn06/50-autumn06/
autumn06review/149-portraits-of-a-people-picturing-african-americans-in-thenineteenth-century>. Esta exposição traz um exemplo da alteração da representação por
meio de portraits.
45 Disponível em: <http://www.encyclopedia.com/topic/William_Murray_1st_earl_of_
Mansfield.aspx#1>. Acesso em: 17 maio 2016.
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O nome dessa primeira aristocrata de origem africana: Dido Elizabeth Belle Lindsay46, abaixo retratada com sua prima Lady Elizabeth Murray:

Fonte:<http://fineartamerica.com/featured/dido-elizabeth-belle-and-lady-elizabeth-murray-unknown.html>.

A história de Dido foi retratada na película “Belle”47, produção britânica de 2013 dirigida por Amma Asante com o seguinte elenco: Gugu
Mbatha-Raw, Tom Wilkinson, Sam Reid, Sarah Gadon, Miranda Richardson, Penelope Wilton, Tom Felton, James Norton, Matthew Goode e Emily
Watson.
Apesar das licenças poéticas, o filme retrata a sociedade aristocrá46 Gene Adams, “Dido Elizabeth Belle: A Black Girl at Kenwood. An Account of a
Protégé of the 1st Lord Mansfield,” Camden History Review, 12 (1984); Reyahn King,
“Belle, Dido Elizabeth (1761?–1804),” Oxford Dictionary of National Biography (New
York: Oxford University Press, 2004). Vide ainda: <http://www.ledevoir.com/culture/
cinema/408376/belle-et-bien-vraie>. e <http://www.telegraph.co. uk/films/2016/07/06/
dido-belle-britains-first-black-aristocrat/>. Acesso em: 30 jun. 2016.
47 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=hM_TsQszrx4>. Acesso em: 28
jun. 2016.
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tica inglesa e o papel que Dido assumia na família, condizente com a sua
notícia biográfica, que inclui seu ofício como secretária de Lord Mansfield
, tradicionalmente desempenhado por homens.
A cena que emerge da pintura de Dido & Elizabeth, além de reservar àquela uma figuração equivalente à da sua prima, expressa uma singular afeição entre ambas, improvável pelo papel social destinado às pessoas
de origem africana, desiguais na sua situação equivalente a “semoventes”,
na sua educação e pertencimento ao extrato social mais baixo.
Há uma terna alegria presente no semblante de ambas e a mão de
Lady Elizabeth tocando o vestido de Dido (que não era lady posto que era
filha “natural” acolhida, mas “legitimamente” não reconhecida) alude a
um vínculo de confiança e fraternidade. Os vestidos e adereços usados,
equivalentes no luxo e elegância sinalizava a pertença de ambas ao mesmo
extrato social.
A “cor da humanidade” denunciada por Olympe e a inclusão do
“diverso” nas representações artísticas (Baderna) encontram uma harmonia no singelo retrato de duas mulheres tão diferentes em situação improvável, muito distante da violenta realidade do mundo dos escravos no rico
comércio - base de fortunas construídas na Inglaterra cujas nefastas consequências são até hoje sentidas.
5 UMA CONCLUSÃO EM PROCESSO/MOVIMENTO: “TÔ NA
LUTA”
Após o percurso do presente ensaio que denuncia falácias e tensões
entre os discurso do, em torno de, sobre, sob os direitos humanos e das suas
fronteiras não humanas permanece em movimento a chave de investigação
sobre a presença das mulheres nos bastidores e o preço pago pela reinvindicação do palco que representa um lugar de fala do espaço público.
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As questões de gênero e racismo estão ainda no espaço de conquista, não obstante os avanços em diversas culturas. A distinção entre “humanidade” e a centralidade do homem como detentor e grande legislador
sobre todas as realidades não pode ser compreendida de forma absoluta,
desconectada da sua dimensão de integrante de um complexo ecossistema
do qual sua vida (nossa vida) depende.
Se este é um texto que propõe um diálogo entre as artes e os direitos humanos, nossa ilustração final oferece um movimento que inclui a
voz de uma mulher ainda “diversa” (num país que necessita de uma Lei
Maria da Penha para todas as suas mulheres), as imagens e o movimento do seu contexto e da subversão do papel vitimizante (que permite a
viragem em direção ao empoderamento) com o mote, “Tô na Luta”: Karol Conka na campanha da atleta Joice Silva: https://www.youtube.com/
watch?v=6I7cqrxF95c. Tô na luta... Estamos todas.
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A PRESENÇA FEMININA NA CÂMARA DE VEREADORES DE
PORTO ALEGRE COM BASE NAS ELEIÇÕES ENTRE 1996 E
2016 E OS REFLEXOS DA LEI 9.504/97
Rodrigo Soares1
RESUMO
Este artigo tem o intuito de analisar os efeitos da política de cotas de gênero trazida pela Lei 9.504/97 na quantidade de mulheres inseridas na Câmara Municipal de Porto Alegre. Para tanto, foram utilizados os dados constantes no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) referentes às eleições
municipais do período entre 1996 e 2016. Diante dos dados colhidos, foi
feita a análise do resultado da referida política com o intuito de descobrir
se ela conseguiu atingir o objetivo ao qual se propunha, seja o aumento do
número de mulheres eleitas para os cargos públicos no âmbito nacional.
Concluiu-se que as cotas são relevantes, mas a inserção de mulheres nas
arenas legislativas ainda carece de medidas mais efetivas para que, algum
dia, possa haver representação paritária de qualidade.
Palavras-chave: Representação. Cotas. Gênero.
ABSTRACT
This paper intends to analyze the effects of gender quotas policy brought
by law 9.504/97 in the number of women inserted into the Chamber of
Councilmen of Porto Alegre. For that, it was utilized data from the site
from Electoral Major Court (TSE) about the elections between 1996 and
2016 on the city. With the data collected, was made an analysis about the
result of the policy to discover if it has reached its goal, been it the raise of
women elected for public posts on the country. Has been concluded that the
quotas are relevant, but the inclusion of women in electoral arena still lacks
effective actions for someday can be quality parity representation.
Keywords: Representation. Quotas. Gender.

1 Advogado (OAB/RS n.º 85.599). Graduado em Direito pela Faculdades Rio-Grandenses
(2012). Cursando Políticas Públicas na Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Atuou durante sete anos na Coordenadoria Jurídica do Grupo CEEE. Servidor público
da Câmara de Vereadores de Porto Alegre e membro do Grupo de Pesquisa Estado,
Democracia e Administração Pública - GEDAP/UFRGS.
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1 INTRODUÇÃO
Há mais de oitenta anos o voto feminino foi instituído no Brasil.
Não obstante a Constituição de 1891 não estabelecer restrições ao sufrágio
feminino, havia limitações impostas aos mendigos, aos analfabetos, aos
praças e aos religiosos (MACEDO, 2014). Considerando que a taxa de
analfabetas em 1890 era de 85% (FREIRE, 2012) e que muitas das mulheres eram religiosas ou casadas (o que implicava em sua incapacidade
relativa), a prática era de que o voto fosse restrito aos homens.
Nesse interregno até a atualidade, as mulheres travaram muitas lutas na busca por direitos e condições iguais aos homens. Um dos resultados
obtidos ocorreu em 1995, com a primeira lei que estabeleceu cotas para
mulheres na política, ou seja, a Lei 9.100/95, considerada um avanço na
inclusão participativa das mulheres na política.
Atualmente, cabe à Lei 9.504/97 estabelecer as normas para as
eleições dentro do território nacional brasileiro. Seu texto original previa a
reserva do mínimo de 30% de vagas de candidatura para cada sexo, sendo
o máximo de 70%, servindo tanto para partidos quanto para coligações.
Em 2009 a palavra “reservará” foi substituída por “preencherá”, através
da Lei 12.034/09, visando a proporcionar caráter impositivo para a cota.
Diante da celeuma existente sobre a obrigatoriedade do preenchimento de percentual mínimo de vagas para cada gênero, de acordo com o
número de candidatos em cada chapa nos certames eleitorais, o Tribunal
Superior Eleitoral confirmou o caráter cogente da norma através do julgamento do REsp 784-32 em agosto de 2010. Com isso, restou consolidado o
entendimento da obrigatoriedade da candidatura de ambos os sexos, sendo
necessário o preenchimento do percentual de 30% proporcional ao número
de candidatos lançados.
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É evidente a intenção do legislador em criar uma política de inserção da mulher em um meio historicamente dominado por homens. Contudo, cabe verificar se a alteração da lei e de seu entendimento gerou algum
resultado no âmbito do município de Porto Alegre. Desta forma, a intenção
deste artigo é descobrir se a lei, per se, tem sido capaz de garantir a eleição
das mulheres, garantindo a presença do público feminino nas bancadas
da Câmara Municipal, ou se a medida não consegue efetivar, da maneira desejada, a política pública em tela, dependendo de outros fatores. Ou
seja, questionam-se os seguintes pontos: após o advento da norma houve
aumento do número de cadeiras preenchidas por mulheres na arena da Câmara Municipal de Porto Alegre? A alteração da redação do artigo 10 da
Lei 9.504/97 e a interpretação impositiva dada pelo TSE à norma provocaram mudanças? Por fim, as cotas por si foram capazes de aproximar as
mulheres da política?
Para responder a estas perguntas, foi feita pesquisa quantitativa no
saite do TSE, bem como através dos dados presentes na Cartilha “Mulheres
gaúchas: indicadores de gênero” do ano de 2014. A partir do seu resultado,
visou-se a buscar um norte para explicar o sucesso – ou insucesso - da política pública proposta, chegando aos resultados aqui apresentados ao final.
São poucos os estudos preocupados com a temática da mulher na
política, pelas peculiaridades existentes em cada região do país quando
comparadas entre si, como cita Ferreira (2006). Além disso, menos estudos ainda tratam acerca da escassez de mulheres nos cargos eletivos e do
estranhamento que causam ao chegar ao poder.
Assim, a importância desta pesquisa reside na necessidade de colaborar com os estudos sobre o tema, ao passo que é necessário difundir
ideias e opiniões para a busca de uma composição mais equânime de nossos parlamentos. Ademais, a análise das políticas públicas que são postas
Rev. Estudos Legislativos, Porto Alegre, ano 10, n. 10, p. 15-87, 2016
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em prática, principalmente aquelas que visam a propiciar meios capazes
de equilibrar déficits históricos, é uma necessidade. Isso permite que o ator
público garanta maior eficiência e melhores resultados diante dos dados
obtidos na implementação.
Para atingir os objetivos da pesquisa proposta, o presente artigo
divide-se em cinco etapas. Na primeira, há a introdução do assunto que
será abordado. Na segunda, são trazidos alguns conceitos considerados importantes. Na terceira, são apresentados os dados coletados junto ao TSE
e à Cartilha “Mulheres gaúchas: indicadores de gênero” do ano de 2014.
Na quarta parte é realizada a análise da política em questão. E, por fim, na
quinta etapa propõe-se a conclusão.
A expectativa não é de sanar os problemas advindos do déficit de
mulheres nas arenas participativas, pois seria algo intangível no curto prazo. Contudo, a pretensão é que este trabalho agregue na busca diária travada pelas mulheres por direitos iguais, tanto na política quanto em outras
áreas, visando a se somar às demais produções existentes sobre o assunto.
2 DOS CONCEITOS UTILIZADOS SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS
A ideia do presente texto é analisar uma política pública envolvendo o Estado na promoção de condições para que mais mulheres possam representar a população nas arenas políticas em todos os níveis da federação.
Para tanto, o primeiro passo a ser dado é definir o que significa a expressão
“política pública” no contexto desse artigo, com a intenção de situar o leitor, sem esgotar o debate - que seria tarefa hercúlea.
Segundo Frey (2000), há três dimensões da política dentro da literatura que trata sobre policy analisis, sejam elas Polity, Politics e - cada
uma correspondendo a uma variável que se interliga com as demais. Polity
64
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refere-se às instituições de um sistema político-administrativo. Já politics
é empregada com relação ao processo político onde os atores disputam as
decisões. Por fim, policy refere-se ao conteúdo de programas políticos,
problemas técnicos e conteúdo material de decisões, o que tratamos por
políticas públicas e onde se insere o objeto em tela.
Para Secchi (2013), política pública é a diretriz utilizada para sanar
um problema entendido como importante coletivamente, sendo essencial
a intencionalidade pública em prestar uma resposta àquilo considerado relevante a todos e que afeta um grande número de pessoas. Contudo, o que
caracteriza uma política não é o fato de ser emanada pelo Estado, mas o
caráter público do problema que ela enfrenta.
A norma em questão possui os atributos defendidos pelo autor. A
falta de mulheres nas arenas decisórias é fato histórico perceptível por todos, cabendo a entes privados inseri-las nos certames eleitorais. Como as
candidaturas a cargos eletivos são restritas aos partidos, eles tornam-se
implementadores da política em tela.
Ao estipular as cotas para as candidaturas, o Estado passa aos cuidados dos partidos políticos e coligações a tarefa de buscar mais mulheres
que se interessem pela competição, caso contrário podem ser inviabilizadas as candidaturas de seus concorrentes que já estão no poder. Como
cita Macedo (2014), caso o partido ou a coligação não sejam capazes de
apresentar o percentual mínimo de mulheres em relação ao número total
de candidatos, terão que realizar ajustes em seu Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários. Os ajustes podem ser desde a retirada de nomes
de homens até a inclusão de nomes de mulheres. Como os partidos necessitam de eleitos para manter o seu poder, a tendência é de que procedam
na busca por nomes femininos para manterem seu capital político intacto.
Baptista e Rezende (2011) trazem que a preocupação com o estuRev. Estudos Legislativos, Porto Alegre, ano 10, n. 10, p. 15-87, 2016
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do das políticas públicas advém do período pós-guerra, centrando-se na
Inglaterra e nos Estados Unidos. O foco dos estudos era dotar o processo
decisório de efetividade, reduzindo riscos decorrentes da tomada de decisão através do conhecimento de demandas e do processo decisório, possibilitando decisões mais acertadas. Nesse contexto, iniciou-se o enfoque
da política em fases - provavelmente com Harold Lasswell nos anos 30 e
40 - ressaltando os diferentes momentos de formulação e desenvolvimento
de políticas.
Secchi (2013), então, afirma que o processo de elaboração de políticas públicas é tido como um ciclo. Não obstante a existência de vários
modelos diferentes – como o autor bem cita –, o seu modelo adota um ciclo
composto por sete fases: identificação do problema, formação da agenda,
formulação de alternativas, tomada de decisões, implementação, avaliação
e extinção, sendo que estas fases raramente ocorrem de forma ordenada,
podendo até mesmo aparecerem misturadas.
Apesar das confusões que podem ocorrer quanto às fases do ciclo, a ideia possibilita a percepção de que existem diferentes momentos
no processo de construção de uma política, cada um com suas especificidades, o que permite conhecer e intervir melhor em cada fase no decorrer
do processo (BAPTISTA; REZENDE, 2011). Ademais, conforme Secchi
(2013, p. 34) ressalta, o ciclo ajuda a organizar as ideias, faz com que a
complexidade de uma política pública seja simplificada e ajuda políticos,
administradores e pesquisadores a criar um referencial comparativo para
casos heterogêneos.
No caso em tela, a falta de mulheres nos cargos eletivos destoa do
que é a vontade da sociedade, justificando sua identificação como problema e sua entrada para a agenda do governo. Uma das alternativas então vislumbradas foi a criação de cotas para que se garantisse a presença feminina
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nos cargos eletivos. Seu primeiro esboço surgiu em 1995, e atualmente,
ocorre através da redação da Lei 9.504/97.
As cotas para as candidaturas têm o objetivo de chamar mais mulheres para as disputas eleitorais e garantir a sua presença nas Casas Legislativas. A lógica é de que quanto maior a quantidade de mulheres presentes
nos certames, maior a probabilidade de que algumas galguem sucesso e
elejam-se. Logo adiante será possível verificar se a lógica concretizou-se,
diante da análise dos dados coletados.
Rocha (1996, p. 286) traz que a ação afirmativa é uma forma jurídica de superar o isolamento ou a diminuição social a que se acham sujeitas
as minorias. O seu objetivo, portanto, é possibilitar que aqueles que foram
excluídos do poder durante um longo período tenham meios para alcançá-lo em iguais condições. Ou seja, transformar a igualdade formal em igualdade material através de mecanismos que reduzam os déficits existentes.
Lopes e Nobrega (2011, p. 15) complementam:
De acordo com a moderna teoria das ações afirmativas, estas podem ser definidas como instrumentos
temporários, públicos ou privados, que objetivam
concretizar o princípio da igualdade substancial ou
material, convertendo o conteúdo volátil do princípio em uma intervenção efetiva na realidade. Compreendem tanto as medidas que implicam em uma
destinação de certos bens da vida a indivíduos socialmente discriminados (cotas ou metas numéricas, por
exemplo), quanto medidas de auxílio a esses grupos
ou indivíduos para que concorram em igualdade de
oportunidades.

Assim, a política de cotas destinadas a cada gênero nas candidaturas é considerada uma ação afirmativa, que visa a garantir um percentual
de oportunidade no espaço político para um público historicamente afastado (ROCHA, 1996).
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Já trazidos alguns conceitos necessários à compreensão da política
pública em tela, passa-se nos próximos tópicos à apresentação dos dados
coletados e sua análise, com o intuito de averiguar os efeitos da política de
cotas destinadas a cada gênero nas candidaturas.
3 DOS DADOS COLETADOS
Foram analisados os dados coletados no site do TSE, no que tange
às eleições do período entre 1996 e 2016. A escolha destes pleitos decorre
da aplicação da Lei 9.504/97, que se deu a partir das eleições de 2000 no
âmbito municipal. Utilizando os dados das eleições de 1996, pode ser verificado se as cotas alteraram a relação de candidaturas.
Em 1996, as candidaturas femininas alcançavam 20% do total para
o pleito municipal e o número de candidatas eleitas foi de aproximadamente 15%. Com a criação da norma prevendo a obrigatoriedade da reserva
de 30% das candidaturas para cada sexo, presumia-se que a quantidade de
mulheres no Legislativo municipal aumentasse.

Gráfico 1: baseado nos dados coletados no site do TSE referentes
às eleições municipais de 1996 no Município de Porto Alegre.

Em 2000, após o advento da norma, percebe-se aumento no percentual de candidatas e no número de eleitas. As mulheres superaram a
margem de 20% do total de candidatos e o número de cadeiras preenchidas
subiu para 18% do total.
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Gráfico 2: baseado nos dados coletados no site do TSE referentes
às eleições municipais de 2000 no Município de Porto Alegre.

Em 2004, o crescimento teve continuidade. O percentual de candidaturas de mulheres continuou superando 20% e o número de eleitas
atingiu quase 20% do total. Desta forma, o incremento de candidaturas,
aparentemente, teve como consequência a elevação do número de mulheres ocupando as cadeiras do legislativo.

Gráfico 3: baseado nos dados coletados no site do TSE referentes
às eleições municipais de 2004 no Município de Porto Alegre.

Em 2008, infelizmente, houve queda no número de candidaturas,
contrariando alguma possível expectativa de que as cotas gerassem aumento contínuo. O percentual de mulheres foi inferior a 1996, quando sequer
havia a nova lei, e o número de eleitas mal ultrapassou 10% da composição
da arena. A priori, não se vislumbrou motivação para essa queda tão brusca
e inesperada diante de uma crescente que vinha se projetando.
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Gráfico 4: baseado nos dados coletados no site do TSE referentes
às eleições municipais de 2008 no Município de Porto Alegre.

Em 2012, ocorre o primeiro pleito municipal após o advento da
Lei 9.504/97 com mulheres ocupando 30% ou mais do total de candidaturas - influência do julgamento do REsp 784-32 ocorrido em agosto de
2010. Neste certame eleitoral, o percentual de mulheres eleitas em relação
ao total de cadeiras da Câmara Municipal de Porto Alegre acompanhou a
tendência de ascensão das candidaturas, chegando a 14% em relação ao
total de eleitos.

Gráfico 5: baseado nos dados coletados no site do TSE referentes às eleições municipais
de 2012 no Município de Porto Alegre.

Por fim, nas eleições de 2016 há uma queda no número de eleitas.
Não obstante o incremento no número de candidatas, o resultado das eleições não acompanhou esse progresso. As mulheres ocuparam 32,10% das
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candidaturas, mas o percentual de cadeiras ocupadas foi de apenas 11,11%,
contrariando as expectativas de que o aumento da quantidade de eleitas
ocorresse de forma contínua.

Gráfico 6: baseado nos dados coletados no site do TSE referentes
às eleições municipais de 2016 no Município de Porto Alegre

Desta forma, o pior momento referente ao número de candidaturas
ocorreu em 2008, com apenas 17,76% da composição das chapas ocupada
por mulheres, enquanto o ápice ocorreu em 2016, quando o número ultrapassou 30%. Quanto à relação entre mulheres eleitas e o número total, o
melhor momento ocorreu em 2004, com aproximadamente 20% das cadeiras ocupadas por mulheres dentro da Câmara Municipal de Porto Alegre,
enquanto seu pior momento ocorreu em 2008 e 2016, com 11,11%.
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ELEIÇÕES 1996-2016

Gráfico 7: baseado nos dados coletados no site do TSE já apresentados.

Verifica-se que, de um certame eleitoral para outro, sempre que
houve aumento do percentual de candidaturas de mulheres em relação ao
total de candidatos, houve também aumento da proporcionalidade dentro
da arena legislativa em relação ao pleito anterior. Contudo, essa tendência
foi quebrada em 2016, quando o percentual de candidaturas aumentou,
mas o percentual de cadeiras ocupadas por mulheres diminuiu.
O objetivo do presente trabalho não é - nem tangencialmente questionar se as cotas são boas ou ruins, mas se elas efetivamente conseguiram levar à existência de mais mulheres à Câmara de Vereadores de
Porto Alegre. Diante dos resultados apresentados, percebe-se que o esforço
do legislador não teve tanto impacto, pois as candidaturas aumentaram,
mas permaneceram abaixo do desejado até 2016, enquanto o preenchimento das cadeiras ainda não conseguiu atingir sequer um quarto do total
disponível. Desta forma, as cotas estabelecidas pela lei conseguiram trazer
mais mulheres para os certames com o passar do tempo, mas elas não conseguiram garantir uma eleição significativa.
Nesse sentido, Macedo (2014) cita que há casos em que os partidos
políticos utilizam candidaturas fictícias de mulheres para atender a cota
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legal, levando à candidatura pessoas que não participam efetivamente do
processo eleitoral. Isso é uma afronta à democracia, ao passo que é uma
maneira de ludibriar a norma que visa à igualdade real frente aos direitos
das mulheres no que tange a sua participação na política.
Cabe ressaltar que o comportamento apresentado pelo eleitorado
não é apenas restrito a Porto Alegre e estende-se ao Rio Grande do Sul,
conforme consta no trabalho elaborado pela Fundação de Economia e Estatística Siegfried Emanuel Heuser (FEE). Pela Cartilha, as Câmaras Municipais do estado apresentaram números inferiores aos obtidos no restante
do Brasil no mesmo período. A realidade apresentada não se restringe ao
eleitorado local, demonstrando que a participação formal das mulheres na
política, com base nas candidaturas e exercícios de mandatos no legislativo, ainda é baixa, mesmo 80 anos após a conquista do voto e após 15 anos
de vigência da lei que estipula as cotas de gênero na política.
Diante dos baixos índices apresentados em todo o Brasil, cabe ressaltar que o problema não saiu da agenda pública. Isso se evidencia pelas
ações desenvolvidas por vários grupos, dentre elas, o lançamento da campanha denominada “Mulher na Política”, lançada em março de 2014 pelo
Tribunal Superior Eleitoral, cujo intuito era incentivar a candidatura de
mulheres para concorrer aos cargos que estavam em disputa nas eleições
do respectivo ano2.
4 DA ANÁLISE DA POLÍTICA EM QUESTÃO
Frey (2000) afirma que implementação é a fase que deve produzir
resultados e impactos, sendo que estes podem não corresponder aos projetados na fase de formulação. Arretche (2001), por sua vez, afirma que
2 Notícia veiculada no site http://www.tse.jus.br/noticias-tse/2014/Marco/tse-lanca-nosenado-campanha-que-convoca-mulheres-para-a-politica. Acesso em 02/09/2014.
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a avaliação da política pública deve levar em consideração os objetivos
e a estratégia de implementação definidas pelos próprios programas. Sua
preocupação não é que o programa siga o desenho criado, mas se a política
atingiu o fim para o qual foi desenvolvida, pois a política boa não é necessariamente aquela que segue o formalismo estabelecido, mas aquela que
traz resultados.
Aparentemente, a norma criada atingiu apenas parcialmente os resultados desejados por aqueles que planejaram esta política afirmativa, ao
passo que a presença feminina no Legislativo de Porto Alegre cresceu, mas
não conforme o objetivado. Se a intenção era de que a composição dos
parlamentos atingisse pelo menos 30% de vereadoras, a política de cotas
por si não resolveu o problema, ao passo que o melhor índice não chegou
a 20% do legislativo municipal de Porto Alegre.
Como Arretche (2001, p. 5) bem cita, “problemas na estrutura de
incentivos podem explicar grande parte das dificuldades da autoridade central para obter sucesso na implementação de seus programas, mesmo que
tenham sido cumpridos todos os demais requisitos necessários.”.
Diante dos dados analisados, percebeu-se que a letra fria da norma não foi capaz de incentivar os partidos a buscarem candidaturas de
mulheres no âmbito do município de Porto Alegre. Conforme a pesquisa,
o incentivo adveio do Tribunal Superior Eleitoral, quando deu interpretação impositiva à norma e decidiu que os partidos que não atingissem o
percentual mínimo de candidaturas para cada gênero teriam suas chapas
carentes de homologação. Assim, a simples possibilidade de trazer arenas
mais democráticas não trouxe benefícios suficientes para os partidos, sendo necessária a coerção para a norma surtir efeitos.
Conforme se depreende da leitura do Recurso Especial Eleitoral
784-32 PA, a interpretação da norma, até então, era de que a reserva de
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vagas baseava-se nas candidaturas virtuais, ou seja, o cálculo do percentual
para cada gênero não se baseava nas candidaturas lançadas, mas nas possíveis. Contudo, o ministro Dias Tofoli tomou a frente em seu voto e opinou
por modificar o entendimento, afirmando que era indiscutível a alteração
no que tange ao alcance da norma, ao substituir o verbo “reservará” por
“preencherá” (BRASIL, 2010).
Interessante observar que o mesmo ministro afirma que a utilização
da proporção virtual e não a proporção real abriria portas para que os partidos burlassem a lei, já ciente das práticas do campo. A dependência da boa
vontade do partido ou da coligação poderia ser catastrófica, e as mulheres
poderiam ser sempre alijadas de seu direito. (BRASIL, 2010)
Assim, resta demonstrada a preocupação do Judiciário em garantir
a efetiva participação das mulheres nos pleitos eleitorais, com o intuito de
garantir condições para que preencham as cadeiras nos legislativos. Ciente
de que a competição pelo poder é acirrada e que as mulheres não detêm
os meios necessários para uma competição paritária, a interpretação dada
pelo Tribunal Superior Eleitoral foi, salvo melhor juízo, a mais acertada.
Da mesma forma, Alves e Cavenaghi (2007) trazem que a política
de cotas no Brasil precisa ser aperfeiçoada, pois a política parlamentar tem
sido monopolizada pelos homens e não reflete os avanços que as mulheres
conquistaram na sociedade. Enfatizam os autores que a reserva de vagas
nos moldes anteriores - quando havia apenas a possibilidade de serem preenchidas - seriam a pior forma de se garantir a elevação da representação
política das mulheres, assertiva que decorre do contexto dentro do qual a
inserção é buscada, mas há muitos pontos de veto antes mesmo da proposta
de candidatura.
As ações feministas voltadas para a conquista de direitos políticos
no Brasil passaram a somar maiores forças por volta do ano de 1918, mas
Rev. Estudos Legislativos, Porto Alegre, ano 10, n. 10, p. 15-87, 2016

Estudos Legislativos 2016.indb 75

75

17/01/2017 17:12:32

E

S

T

U

D

O

S

L

E

G

I

S

L

A

T

I

V

O

S

o direito à cidadania política só estendeu-se às mulheres em 1932 (ARAUJO, 2003). Entretanto, Ferreira (2006) afirma que essa luta das mulheres
precede a constituição de 1891, quando destaca a figura da baiana Isabel
Dillon, primeira mulher a tentar candidatar-se para o cargo de deputada apesar de não ter logrado êxito sequer no seu alistamento.
A mera presença feminina ou de minorias não torna o parlamento
mais democrático, mas a sua falta torna mais difícil que seus anseios sejam
atendidos, pois a tendência é de que não haja alguém que defenda seus
interesses e apenas seja mantido o status quo do poder junto àqueles que já
o detinham, trazendo mais privilégios para si. Pinto e Moritz (2009, p 66)
corroboram esse entendimento e acrescentam que a presença da mulher
no cenário em questão relaciona-se com a conquista da cidadania e a sua
importância independe da postura política daqueles que ali estão, pois ela
quebra o paradigma por si. Nas palavras das autoras:
O que estamos querendo enfatizar aqui é que a presença em si já é muito reveladora da existência de um
novo cenário nas relações sociais, culturais e políticas
de um país. (...) Todavia, quando o crescimento do
número de mulheres nas assembleias é significativo,
em cidades de médio e grande porte, independente da
filiação familiar-partidária, temos de prestar a atenção, porque estamos frente a um eleitor que aceita a
presença da mulher.

Conforme Sjoblom (1984, apud. SECCHI, 2013 p. 35), o problema
público só passa a existir quando a situação torna-se insatisfatória, decorrência da afetação da percepção de atores relevantes. Para tanto, várias conferências entre mulheres foram realizadas ao longo dos anos e a lei de cotas
decorreu de pressões formadas com o objetivo da ampliação dos direitos das
mulheres, gerando a inserção do problema na agenda (FERREIRA, 2006).
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Analisando o material colhido, percebe-se que a arena decisória da
Câmara Municipal de Porto Alegre é historicamente dominada por homens
e, não obstante o voto feminino existir há mais de 80 anos, a legislação
criada em 1997 não conseguiu alterar esse cenário onde vigora a hegemonia masculina no poder. Isso porque as mulheres permaneceram submissas
a uma estrutura patriarcal conservadora e a um modelo de cidadania que
privilegia o homem como sujeito no espaço público. (FERREIRA, 2006)
A criação da norma é louvável quando visa a proporcionar maior
espaço para as mulheres na conquista de cargos eletivos, contudo ela é uma
política feita sob o modelo top down, no qual o legislador desconsiderou
que o processo não é linear e que a simples criação de cotas não é suficiente
para a inserção de uma quantidade significativa de mulheres na política,
situação criticada por Shore (2010) em sua obra.
No caso em tela, os responsáveis pela implementação da política
são os partidos políticos, quando se adequam ao disposto na norma. Porém,
a lei não foi atendida até o ano de 2012 e, mesmo atendida, percebe-se que
as mulheres estão presentes nas listas, mas não é possível dizer que possuam paridade de forças com os homens que já dominam este campo.
Quando a política foi pensada, era necessário averiguar como seria
recebida pelos envolvidos, não bastando apenas acreditar que a aqueles
que detinham o poder cederiam-no de bom grado. Tendo em vista outras
formas alternativas de incentivo à participação feminina na política, a norma não é desnecessária, mas deveria ter sido colocada em prática juntamente com outras medidas - que poderiam ter sido criadas caso o ponto de
vista das mulheres fosse analisado (SHORE, 2010).
Bem verdade que há reserva de tempo de televisão e também destinação de recursos advindo do Fundo Partidário, como cita Macedo (2014).
Contudo, assim como há candidaturas apenas com o intuito de completar
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o quantitativo necessário ao lançamento de candidaturas masculinas mais
fortes, nada garante que a fiscalização sobre o uso dos recursos seja feita
de maneira rígida. Ademais, não há relação direta entre o valor que é investido e a qualidade da participação das mulheres, ao passo que também
são dados maleáveis.
O poder não é algo que seja possível adquirir, compartilhar e muito
menos guardar, ou deixar escapar, mas é algo que se exerce por meio de
inúmeros pontos e em meio a relações desiguais e móveis (FOUCAULT,
1988). No caso em tela, a própria norma é fruto do poder masculino na arena
decisória municipal, que é exercido antes mesmo da entrada das mulheres.
Conforme os dados coletados, não há animus para lançar candidaturas de mulheres ou construir suas campanhas eleitorais e isso não foi preocupação do legislador. Almejar relações simétricas e horizontais entre os
gêneros na política abrange um vasto leque de opções em que a igualdade
deveria imperar, sem impor a ordem do poder da sexualidade, pertencente
aos homens (FOUCAULT, 1988).
Bolognesi (2012) traz que não basta que as mulheres lancem candidaturas, é necessário também que tenham chance de galgar resultados
positivos, sendo um aspecto importante referente ao impacto e sucesso
desta ação afirmativa. Da mesma forma, ele afirma que a política de cotas
ocorre e tem seus reflexos em instituições dominadas por homens e acaba
esbarrando na manutenção do jogo político por eles tramado.
Ao analisar os julgados mais recentes sobre o tema, Macedo (2014)
demonstra que a prática dos partidos denota a falta de vontade na inserção
de mais mulheres nas arenas políticas. Alguns lançam candidatas que não
fazem campanha e sequer deixam de exercer as suas atividades, enquanto
outros lançam candidatas que renunciam a candidatura pouco tempo antes
das eleições, mas após a possibilidade de troca de nomes, práticas que evi78
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denciam a dominação masculina na vida pública e o manuseio das regras
ao seu favor.
As cotas visam a modificar a falta de paridade através da reserva
de escopo, mas, sem o apoio necessário, as mulheres não conseguirão ocupar mais cadeiras nos Legislativos. Muitas mulheres candidatam-se apenas para auxiliar seus partidos, como exemplifica a notícia veiculada pelo
Grupo RBS3 em 10/09/2014, que traz a história de vereadora que assumiu
uma vaga na Câmara de Coronel Pilar com apenas um voto. Em entrevista,
ela afirma que não esperava ser eleita, tendo concorrido apenas para preencher a cota de mulheres na coligação.
Ademais, antes de chegar à candidatura, não se pode esquecer que
os partidos possuem eleições internas. Até 2010, muitas mulheres poderiam tencionar candidatar-se, mas teriam fortes chances de serem barradas
para que não lançassem suas candidaturas, fazendo com que as vagas restassem vazias, ou, quando preenchidas, faltasse apoio.
A aceitação da presença feminina já é realidade no cenário brasileiro, conforme Alves (2012). Ele traz que várias pesquisas demonstraram
uma visão positiva sobre a participação feminina na política, tanto que,
em 2010, dois terços dos votos para o cargo de presidente da República
foram direcionados para as duas mulheres que concorriam. Com isso, não
haveria motivação para que o eleitorado rejeitasse a presença de mulheres
nos cargos estaduais e municipais, ao passo que as aceita no cargo máximo
federativo.
Como afirma Bolognesi (2012, p. 117): O eleitor que consegue enxergar a mulher em pé de igualdade competitiva e de background político
em relação aos concorrentes do sexo oposto elege a candidata da mesma
3 Notícia veiculada no site <http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticia/2014/09/vereadora-queganhou-apenas-o-proprio-voto-na-ultima-eleicao-assume-vaga-na-camara-de-coronelpilar-4595006.html>. Acesso em: 15 set. 2014.
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forma. Assim, não é possível afirmar que é o eleitorado que inviabiliza a
presença da mulher nas arenas decisórias.
Diante dos dados, o problema está no formato institucional, pois,
como traz Alves (2012), as instituições são controladas por homens, apropriados de recursos financeiros e com poder de escolha de candidatos, com
isso mantendo o poder.
Por fim, Maschio (2003) corrobora os anteriores quando afirma
que a norma por si não produz resultados, trazendo que a participação das
mulheres depende também da busca por uma formação política, com a participação nas suas comunidades e debates. Concordando com a autora, não
se defende que as cotas criadas são um malefício para as mulheres, apenas
que elas não possuem tamanha força capaz de quebrar, per se, o poder
exercido pelos homens, necessitando-se de mais mecanismos de equidade.
Da mesma forma, Rocha (1996) afirma que, para ultrapassar as
barreiras impostas, é necessário desconstruir a hierarquia existente entre
homens e mulheres e, para tanto, fazem-se necessárias medidas mais incisivas que visem à igualdade real entre homens e mulheres. Ou seja, é
necessário que se complementem as cotas com outras medidas, a fim de
propiciar uma condição que torne realmente possível a entrada de mulheres na política.
Existindo apenas a norma, sem outros meios, ela poderia até mesmo ser utilizada como instrumento para legitimar a dominação masculina
na concepção de Bourdieu (1989). O poder simbólico utilizar-se-ia dos
instrumentos de comunicação e a falta de mulheres, mesmo diante de uma
reserva de vagas, poderia ser revertida na tentativa de culpá-las por eventual falta de interesse na política. Com isso, poderia ser criado um mito de
que há oferta de participação para mulher no cenário político, mas é escassa uma demanda equivalente.
80
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A cultura dominante evita o envolvimento da mulher nos assuntos
de sua comunidade, ao passo que o modelo clássico incorre que sua maior
preocupação seja a família e a casa, na maioria das vezes. Existem mulheres mais arrojadas que se envolvem, mas são a exceção, ao passo que
a criação da mulher dá-se de forma submissa. A dona de casa padrão não
possui tempo para a política, já que cuida dos filhos e dos afazeres domésticos, além de auxiliar o companheiro na busca de recursos financeiros para
o lar em grande parte das vezes.
Para Alves e Cavenaghi (2007), é necessária a criação de regras
mais claras de representação política de gênero para que se possa romper
com essas práticas enraizadas nos partidos políticos. Acrescentam que as
mulheres são maioria e só estão distantes dos postos políticos pelos problemas gerados por aqueles que detêm o poder historicamente, como a
resistência e a discriminação, aliados à pouca experiência que se permitiu
que acumulassem.
Para extinguir uma política é necessário verificar se houve a ineficácia da lei, ou mesmo se a intenção da política foi atendida (FREY, 2000).
Por mais que a norma não tenha surtido os efeitos desejados, não é possível
afirmar que é ineficaz, ao passo que a participação de mulheres aumentou
no decorrer dos anos. Contudo, da mesma forma, não se pode concluir que
o objetivo da política foi alcançado, pois ainda se vislumbram menos de
20% das cadeiras da Câmara Municipal de Porto Alegre preenchidas pelo
sexo feminino.
Assim, a política de cotas criada ainda não é passível de ser extinta
e na realidade verifica-se que ela necessita ser complementada. A intenção
da norma é trazer paridade de forças para que as mulheres adentrem na
política e consigam lá se fixar. Enquanto isso não ocorrer, a intenção da
política não será atingida e, portanto, não deve ser extinta.
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Para tanto, é necessário que se estabeleçam outras alternativas para
a inserção de mulheres na política, como a reserva de fundos financeiros
maiores e mesmo de tempo de propaganda eleitoral. Sem isso, a luta pelo
espaço de poder continuará sendo travada sem grandes avanços, ao passo
que o sistema continuará se retroalimentando e perpetuando as mesmas
práticas ao longo do tempo e evitando que mulheres misturem-se nas arenas, mantendo a cultura de que o espaço decisório cabe ao poder patriarcal.
5 CONCLUSÃO
Frey (2000) afirma que a avaliação da política permite analisar os
impactos dos programas e seus efeitos indesejados, possibilitando que no
futuro sejam evitados. Com isso, inicia-se um novo ciclo caso o problema
não tenha sido sanado.
No caso em tela, foi possível verificar que, após o advento da Lei
9.504/97, o número de mulheres candidatas aumentou, bem como o número de mulheres eleitas. Verificou-se, também, que as alterações para mais
ou para menos entre um certame e outro afetaram na mesma tendência a
ocupação das cadeiras. Como cita Macedo (2014, p 241), a Lei de Cotas
ainda se mostra franciscana, mas é um primeiro passo em direção à concretização da verdadeira e real igualdade.
Da mesma forma, a interpretação impositiva que o Tribunal Superior Eleitoral deu à norma ocasionou mudanças, duplicando a proporção
de candidaturas de mulheres de 2008 para 2012. Contudo, não é possível
afirmar que as cotas aproximaram as mulheres da política, já que o resultado das eleições de 2016 denota situação diferente.
O meio político é historicamente dominado por homens, e a cota é
a mínima medida necessária para que seja obtida a igualdade entre os gêne82
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ros. A cota torna-se mera obrigação dos partidos, seguida para evitar problemas com a Justiça Eleitoral, gerando candidaturas lançadas apenas com
o intuito de permitir listas maiores. Muitas vezes, os partidos utilizam-se
de candidatas fictícias ou de candidatas que não levam sua candidatura até
as eleições, apenas para garantir seus candidatos já consolidados (MACEDO, 2014).
Lopes e Nobrega (2011) trazem que as medidas afirmativas possuem caráter transitório e excepcional, devendo ser o único meio capaz de
gerar a igualdade e perdurar até que ela seja atingida. No caso em tela, crê-se que as cotas de gênero não apenas devem permanecer como poderiam
ser incrementadas.
Aceitando que o aumento da proporção de candidaturas foi acompanhado pelo aumento do percentual de cadeiras ocupadas por mulheres na
Câmara de Vereadores de Porto Alegre, uma opção seria aumentar gradativamente o percentual destinado às candidaturas de cada gênero. Com isso,
crê-se que a quantidade de mulheres dentro da Câmara de Vereadores tende
a crescer e acompanhar as candidaturas, diante do histórico verificado.
Quando as mulheres buscam maior poder para si dentro do cenário
político e visam a diminuir as desigualdades das relações, criam pontos de
resistência - presentes em todas as relações de poder (FOUCAULT, 1988).
Desta forma, é necessário que sejam criadas outras formas para neutralizar
o poder masculino e, desta maneira, proporcionar simetria e maior quantidade de mulheres na Câmara Municipal.
Para tanto, seria necessária reformar a estrutura do sistema vigente.
Aumentar o fundo destinado às candidaturas e o tempo reservado para a
propaganda eleitoral gratuita podem ser um início. Como os homens detêm
a influência dentro dos partidos e os recursos econômicos, isso tenderia
a equilibrar as relações. Da mesma forma, os partidos devem formar de
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lideranças femininas, respeitando suas singularidades e adequando aos certames eleitorais.
Contudo, fato é que ainda é insuficiente a quantidade de mulheres
no Poder Legislativo Municipal de Porto Alegre. A Lei 9.504/97 foi um
avanço através da política de cotas, mas não se pode permanecer estanque
diante da realidade apresentada, em que o fim ao qual se propunha a lei
ainda não se atingiu.
Diante dos problemas vislumbrados, a presença da mulher durante
a elaboração de um novo ciclo para essa política é essencial, pois elas são o
público-alvo e sabem quais os problemas. Portanto, mister se faz consultá-las para que seja possível determinar outras medidas passíveis de atender
de maneira mais eficaz a necessidade de sua inserção na política.
Como tratam Lopes e Nobrega (2011), as cotas não podem ser adotadas isoladamente, sem um conjunto de iniciativas para a promoção da
igualdade que lhes dê suporte. Caso a política de inserção de mulheres
restrinja-se à propositura de cotas, seu objetivo não será atingido, pois é
necessário, além de ofertar vagas, também criar atrativos para que as mulheres percebam que realmente possuem condições de galgar resultados
nos pleitos eleitorais. Evidencia-se que as cotas já chegaram ao seu apogeu, com o resultado das últimas eleições para o cargo de vereador e vereadora, demonstrando a necessidade de ações complementares.
Assim, as cotas trouxeram benefícios para a inclusão de mulheres na Câmara Municipal de Porto Alegre, mas é necessário que se criem
outros mecanismos para efetivamente inseri-las nas arenas, propiciando
meios suficientes para que possam disputar assentos com aqueles que já
estão habituados. Deve haver incentivos para que participem mais ativamente da vida política e isso não será decorrente da mera proposição de
leis, mas de campanhas que atinjam cada vez mais mulheres em seus lares
ou locais de trabalho e tragam-nas para as ruas e para a Câmara Municipal.
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O PAPEL DAS INSTITUIÇÕES E DAS IDEIAS NAS ESCOLHAS
DE POLÍTICAS PÚBLICAS
Enrique Carlos Natalino1
RESUMO
O artigo lança um olhar sobre o papel das ideias e das instituições na produção de políticas públicas contemporâneas. A ação política está sempre
em busca de ideias que legitimem interesses, coordenem comportamentos
e definam possibilidades de ação no campo das políticas públicas. Nesse
sentido, o trabalho procura entender o papel das ideias como fontes de
mudança na arena das políticas públicas, processo mediado por diferentes
arranjos institucionais dentro dos Estados. Ao estudar as diferentes performances econômicas, sociais e políticas entre os países, o institucionalismo
histórico analisa as diferentes estratégias políticas dos grupos na gênese
das políticas públicas. Dessa forma, ele ajuda a iluminar de que modo a estrutura institucional surgida a partir das escolhas e preferências dos atores
impõe limitações aos comportamentos e às ações de políticos e de burocratas.
Palavras-chave: Instituições. Ideias. Mudanças políticas. Políticas
����������������
públicas.
ABSTRACT
The article focuses on the role of ideas and institutions in the production
of contemporary public policy. Political action is always looking for ideas
that legitimize interests, coordinate behaviors and define possibilities of
action in the field of public policies. In this sense, the work seeks to understand the role of ideas as sources of change in the public policy arena,
a process mediated by different institutional arrangements within states.
By studying the different economic performances, social and political relations between the countries, historical institutionalism analyzes the different political strategies of the groups in the genesis of public policies.
Thus, it helps illuminate how the institutional framework arising from the
choices and preferences of actors imposes limitations on the behavior of
politicians and bureaucrats.
Keywords: institutions, ideas, political changes, public policies.
1 Doutorando em Ciência Política (UFMG).
Rev. Estudos Legislativos, Porto Alegre, ano 10, n. 10, p. 88-115, 2016

Estudos Legislativos 2016.indb 91

91

17/01/2017 17:12:34

E

S

T

U

D

O

S

L

E

G

I

S

L

A

T

I

V

O

S

1 INTRODUÇÃO
O presente artigo busca entender a relação existente entre instituições e ideias na produção de políticas públicas. A busca por explicações
institucionais para as escolhas políticas tem uma longa tradição nos estudos sobre políticas públicas, retroagindo às primeiras pesquisas relacionadas ao funcionamento das burocracias e das organizações governamentais.
(IMMERGUT, 2007). Até a década de 1960, as análises comparadas no
campo da Ciência Política limitavam-se a estudos muito específicos sobre instituições políticas, administrativas e legais, chamadas instituições
formais, deixando passar despercebidas variáveis informais, como a distribuição de poder, as atitudes e os comportamentos dos grupos econômicos,
políticos e sociais.
Com as mudanças trazidas pela revolução behaviorista e a incorporação de aspectos informais no estudo da política, em geral, e das políticas
públicas, em particular, as análises passaram a enfocar também o papel das
instituições intermediárias (estrutura partidária, arranjos corporativos, conexões entre burocratas e grupos econômicos) nas escolhas políticas. Num
outro plano, numa extensão da lógica aplicada às instituições formais, políticas públicas também estruturam, moldam e balizam o comportamento
dos atores políticos.
A abordagem histórica e institucional das políticas públicas permite
compreender como ideias são mobilizadas pelos diferentes atores, grupos
e coalizões. A primeira seção do capítulo discute o papel das instituições
no campo de análise das políticas públicas. Conceitualmente, instituições
são arenas de decisão, mas igualmente atores que representam interesses,
preferências e vontades. De um lado, atuando como variáveis dependentes,
são a resultante da ação de diversas forças políticas. De outro, ao estruturar comportamentos e balizar decisões políticas, agem como variáveis
92

Estudos Legislativos 2016.indb 92

Rev. Estudos Legislativos, Porto Alegre, ano 10, n. 10, p. 88-115, 2016

17/01/2017 17:12:34

E

S

T

U

D

O

S

L

E

G

I

S

L

A

T

I

V

O

S

independentes. Nesse sentido, a seção discute como as políticas públicas
podem ser tanto o resultado da ação política quanto o elemento causador
da ação de forças políticas.
A segunda parte trata do papel das ideias na análise de políticas
públicas. Utilizando os argumentos explanatórios de John (1999) e a tipologia de Faria (2003), discute como as ideias dispersas na sociedade
ou nos grupos podem eventualmente ser adotada pelos policy-makers na
gênese das políticas públicas. Num segundo momento, na linha de Goldstein e Keohane (1993), mostra o papel das ideias como uma solução para
o problema da coordenação, da aderência e do controle na ação coletiva.
Nesse sentido, as ideias ajudam a fortalecer alianças e coalizões políticas,
reduzindo as incertezas e abrindo espaço para a renovação. Por fim, a terceira seção recorre ao institucionalismo histórico e à Economia Política
Comparada para mostrar como as ideias, as visões de mundo e as ideologias, interagindo com outras explanações institucionais, ajudam a explicar
as escolhas de políticas públicas e as trajetórias nacionais.

2 INSTITUIÇÕES E POLÍTICAS PÚBLICAS: CAMPO CONCEITUAL
Por definição, instituições podem ser definidas como regras, procedimentos, normas, símbolos e roteiros destinados a prescrever sequências
padronizadas de interações por meio da imposição de constrangimentos
ou incentivos à ação dos atores na busca de seus interesses e objetivos.
(NORTH, 1990; PIERSON, 2003; PIERSON; SKOPCOL, 2008). Dosando oportunidades, recompensas, sanções, vantagens, prejuízos, direitos e
obrigações, as instituições adquirem o caráter de condutas socialmente sancionadas voltadas a reduzir os custos de transação e a introduzir elemen-

Rev. Estudos Legislativos, Porto Alegre, ano 10, n. 10, p. 88-115, 2016

Estudos Legislativos 2016.indb 93

93

17/01/2017 17:12:34

E

S

T

U

D

O

S

L

E

G

I

S

L

A

T

I

V

O

S

tos de previsibilidade e de segurança nas interações sociais. (THELEN;
STEINMO, 1992). Nesse diapasão, as instituições influenciam decisivamente as relações humanas, sejam elas políticas, administrativas, sociais
ou econômicas, condicionando as opções estratégicas dos indivíduos e das
organizações, definindo os recursos passíveis de mobilização e impactando
os resultados alcançados.
Fundado nos tradicionais insights teóricos da Economia, da Ciência Política e da Sociologia, mas preocupado principalmente com os aspectos estruturais que definem o comportamento dos atores sociais, o neoinstitucionalismo produziu, nas últimas três décadas, abordagens inovadoras
das instituições em estudos sobre política comparada. (SKOPCOL, 1979;
HALL, 1986; GOUREVICH, 1986; PIERSON, 2003; THELEN, 2006;
WEIR, 2006; PIERSON; SKOPCOL, 2008). Na distribuição de poder
nas comunidades políticas, os trabalhos de North (1990), Putnam et alii
(1993), Evans (1992) e Hall e Taylor (1996) procuraram mostrar como
as instituições criam constrangimentos e incentivos à ação dos atores na
busca de seus interesses e objetivos.
O neoinstitucionalismo configura um conjunto de explanações interconectado a diferentes teorias da Ciência Política. O ponto central é a
atribuição de papel mais autônomo às instituições políticas, constituindo
não apenas arenas decisórias, mas atores políticos capazes de representar interesses e vontades. (MENICUCCI, 2008). Os embates entre atores,
ideias e projetos, segundo os teóricos neoinstitucionalistas, são mediados
pelas organizações formais, mas igualmente por regras informais estruturantes das decisões. Ambas moldariam uma matriz de interesses, preferências e estratégias que afetam os resultados das suas escolhas. (THELEN;
STEINMO, 1992, p. 2-5; 9). Nesse sentido, tão importantes quanto as características estruturais do Estado (sistema de governo, divisões subnacio94
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nais, repartição de competências, estrutura administrativa) são as configurações institucionais presentes na organização da sociedade, no confronto
das ideologias e no embate de forças do ambiente internacional.
Thelen (2006), Weir (2006) e Pierson e Skopcol (2008,) apoiando-se na dependência da trajetória (path dependency) e em situações críticas (critical junctures), buscaram explanações para os diferentes resultados alcançados por políticas públicas segundo diferentes instituições. A
dependência da trajetória reporta-se a processos de retroalimentação que
reforçam e mantêm certas instituições ao longo do tempo, impactando nas
escolhas e nos resultados das políticas públicas. Ela ajuda a explicar por
que algumas políticas públicas, como saúde, educação ou defesa nacional, acabam mantendo padrões de continuidade ao longo do tempo. As
situações críticas, por sua vez, concernem a momentos de mudança que
abrem espaço para o surgimento de caminhos e trajetórias alternativos,
como revoluções, crises econômicas e choques externos. As crises de 1929
e de 2008 seriam exemplos de momentos críticos que abririam janelas de
oportunidades para a mudança das políticas públicas.
As políticas públicas poderiam também ser consideradas instituições que estruturam o comportamento dos atores políticos, numa extensão
da lógica aplicada às instituições formais. Na visão de Pierson (2003), as
políticas públicas refletem processos políticos nucleares que, ao serem institucionalizados, constituem regras enraizadas e pontos de veto que alteram
incentivos ao longo do tempo. Elas estabelecem os padrões para a mobilização coletiva e, ao mesmo tempo, criam incentivos para a ação em torno
de certos objetivos. Elas constituiriam regras do jogo que influenciam a
alocação e a distribuição de recursos, o cálculo de custos e benefícios e a
escolha de decisões alternativas. (MENICUCCI, 2007, p. 29). Enquanto
instituições formais, poderiam incentivar ou constranger os atores políticos
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na tomada de decisões e influenciar os resultados numa base mais ampla.
(THELEN; STEINMO, 1992).
Para Weir (2006, p. 7), os conflitos em torno das políticas públicas
são estruturados sobre dois pilares: o das instituições e o dos interesses
criados por decisões pretéritas. Ao funcionar como regras do jogo na alocação de recursos, na formação e expansão de grupos e no encorajamento
ou desencorajamento de comportamentos e ações, as políticas públicas definem certos padrões de atuação, gerando efeitos de lock-in (acoplagem).
Consequentemente, alteram processos, custos, benefícios e influenciam no
processo decisório, levando à formação de coalizões de suporte ou de veto.
Ao conduzir à formação de padrões comportamentais difíceis de serem
alterados ou revertidos, os efeitos lock-in criam redes ou coalizões de suporte a determinadas políticas. Impõem ainda custos elevados que inibem
mudanças de direção e rotas alternativas, aprisionando comportamentos e
decisões. (MENICUCCI, 2007, p. 31).
Ao estudar o legado das políticas de saúde no Brasil, Menicucci
(2007) salienta que as decisões tomadas e as políticas públicas estabelecidas ajudam a esclarecer as motivações dos atores e a balizar as escolhas
dos tomadores de decisões do presente, impactando decisivamente nos
desdobramentos e desenvolvimentos futuros. De um lado, considera-se
a influência das instituições e das organizações criadas para implementar
determinada política pública, como saúde, educação ou assistência social.
De outro, o próprio efeito institucional das políticas públicas no processo
de mudança ou reestruturação das políticas públicas. Dessa forma, as políticas públicas transmutam-se, simultaneamente, em variáveis dependentes (resultado da ação de forças políticas) e independentes (condicionantes
e causadoras dessas mesmas forças políticas). Numa outra direção, elas
agregam significações e aprendizados sociais aos atores políticos, favo96
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recendo o desenvolvimento de capacidades estatais ou de cursos de ação
individuais, tendo em vista as lições, erros e experiências pretéritas. (MENICUCCI, 2007, p. 34-35).
3 AS IDEIAS NA ANÁLISE DE POLÍTICAS PÚBLICAS
As políticas públicas podem ser analisadas segundo várias vertentes interpretativas: a institucionalista, a organizada em grupos ou redes, as
relacionadas aos condicionantes econômicos e sociais, a baseada na teoria
da escolha racional e ao papel das ideias. (JOHN, 1999; FARIA, 2003). Na
visão de Faria (2003, p. 23), ideias podem se reportar a valores, ideologias,
concepções de mundo, relações causais, soluções de problemas, símbolos
e imagens que expressam identidades. A interação entre valores, normas
e conhecimentos no processo político ajuda a entender as disputas de interesses entre os tomadores de decisões. Como variáveis independentes,
têm as suas próprias regras e ajudam na percepção dos principais temas
da agenda política. Apesar de já consolidada internacionalmente, a perspectiva assentada nas ideias e que visualiza o conhecimento como variável
independente na concepção das políticas públicas ainda é pouco explorada
no Brasil.
Para John (1999), as ideias podem ser adotadas pelos implementadores de políticas públicas ou permanecer nas bordas do processo decisório, imersas na sociedade entre os indivíduos e os grupos. Como as organizações do Estado não conseguem lidar com várias ideias ao mesmo tempo,
precisam concentrar em uma de cada vez e fazer escolhas entre pacotes de
propostas que podem se transformar em políticas públicas. Por outro lado,
as ideias só se transformam em proposições políticas se forem vinculadas
a interesses ou forem inseridas na agenda política. (JOHN, 1999, p. 41-43).
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Conforme visto na seção anterior, a teoria institucionalista, em sua vertente
histórica, mostra que a ideologia é um fator explanatório poderoso na escolha das políticas públicas.
Na perspectiva de Kingdon (1984), criador do modelo de multiple
streams, quando se abrem janelas de oportunidades, as ideias podem levar
a mudanças nas escolhas das políticas implementadas pelos tomadores de
decisão. (FARIA, 2003, p. 25). Nesse modelo composto por três arenas,
as ideias podem surgir dos problemas que entram na agenda política (problems), das soluções apresentadas para resolvê-los (policies) e da movimentação dos fatores políticos mais estruturais (politics), como a mudança
de governos. Kingdon enfatiza o nexo entre as ideias e o auto-interesse,
chamando a atenção para o impacto delas nos processos de formação de
agenda, nas escolhas e na implementação de políticas públicas. (KINGDON, 1984 apud FARIA, 2003, p. 35).
Goldstein e Keohane (1993), ao estudarem o papel das ideias nas
escolhas políticas, mostram que elas funcionam como um ponto focal que
alivia o problema político da coordenação e da aderência às regras do jogo,
relacionando líderes com seguidores e funcionando como um mecanismo
de controle para assegurar aos indivíduos de diferentes níveis uma hierarquia organizacional para que todos falem com uma só voz. Skopcol (1979)
afirma que o que transforma uma simples ideia em política governamental é a sua adoção por parte dos atores que detêm poder e controle dos
instrumentos, capacidades e recursos no interior do aparelho do Estado.
Diante de depressões, guerras, revoluções, declínios de partidos, choques
econômicos exógenos e outras conjunturas críticas que minam a ordem e a
estabilidade, as ideias são apropriadas pelo discurso social e embebidas no
simbolismo da cultura e das identidades, mobilizando emoções e lealdades
que ajudam a forjar novas coalizões capazes de provocar mudanças na
98
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agenda política. (GOLDSTEIN; KEOHANE, 1993).
No entender de Campbell (2002, p. 21-23), as visões de mundo
dos formuladores de políticas públicas constrangem o alcance das escolhas realizadas na formulação de políticas econômicas, de bem-estar e de
segurança nacional. As ideias, nessa linha, fornecem perspectivas de futuro, criam solidariedade de grupo e ajudam a construir coalizões políticas.
Eventos críticos, como choques e crises externas, criam problemas que
abalam os paradigmas, crenças, roteiros e certezas prevalecentes, abrindo
espaço para novas soluções e ideias que possam substituí-los. Para o autor,
as denominadas “ideias normativas” consistem em premissas acerca de
valores, atitudes, identidades e outras expectativas coletivamente compartilhadas que condicionam as escolhas dos atores políticos. Normas, princípios e crenças, dessa forma, auxiliam na escolha das alternativas decisórias mais apropriadas sob a ótica moral. Da mesma forma, as identidades
(imagem que indivíduos, organizações e coletividades têm de si mesmos)
também podem afetar o processo de formulação de políticas públicas.
(CAMPBELL, 2002, p. 24).
Ikenberry (1993, 1998 e 2001) argumenta que, dadas as incertezas
inerentes ao universo social, as ideias agem como “mapas do caminho”
que preenchem o vazio, criando relações causais entre objetivos e alternativas estratégicas no direcionamento das nações. A cultura mundial e as
diferentes visões ideológicas acerca da organização da economia (liberalismo e estatismo) e da política (esquerda, centro, direita), difundidas através
de uma cultura política e cristalizada em instituições e aparatos institucionais, também possuem uma forte influência nas escolhas governamentais.
(CAMPBELL, 2002, p. 25-26). Na mesma direção, molduras normativas
e cognitivas de políticas preexistentes são estrategicamente mobilizadas
para a defesa e legitimação de escolhas. As mudanças políticas podem deRev. Estudos Legislativos, Porto Alegre, ano 10, n. 10, p. 88-115, 2016
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flagrar novas ideias programáticas que facilitem a resolução de problemas
específicos por parte das elites políticas. Assim, há uma relação direta entre
ideias e instituições que ilumina o processo de elaboração, implementação
e análise de políticas públicas.
Para Menicucci (2007, p. 42), a abordagem histórica das políticas
públicas permite entender como as ideias e ações são mobilizadas e conduzidas por políticas prévias, mostrando os diferentes links entre atores, interesses e escolhas. Programas governamentais colocam-se como variáveis
dependentes centrais para o debate político. O ponto central são as diferentes ideias que, ao serem combinadas, produzem inovações e impactam o
processo decisório. Algumas são adotadas e produzem resultados, enquanto outras são descartadas ao longo do fluxo do processo. Campbell nota
que os atores políticos não operam no vácuo. São influenciados por regras
formais e procedimentos que selecionam as ideias que irão direcionar a
adoção e implementação de políticas. Dessa forma, as instituições operam
para selecionar quais atores conseguirão influenciar as arenas decisórias,
seja através de organizações formais ou de canais informais, como círculos sociais, universitários, de pesquisa etc. Num outro prisma, as ideias
geram efeitos de longo prazo nas políticas públicas ao se interconectarem
com leis, regulamentos, burocracias, programas e práticas administrativas
institucionalizadas. Estas, por sua vez, geram coalizões de defesa e suporte à manutenção das instituições. (CAMPBELL, 2002, p. 30-31). E,
ao se difundirem internacionalmente, adaptam-se às tradições nacionais,
ajustando-se às mesmas.2
Para que as ideias sejam adotadas, devem ser viáveis econômica,

2 As diferentes forças causais não geram impactos semelhantes em lugares distintos,
sendo influenciadas pela dependência da trajetória e pelas consequências não
pretendidas das ações. Enquanto os paradigmas cognitivos fornecem ideias e diretrizes
sobre a organização do mundo, das instituições e dos instrumentos políticos, as ideias
programáticas são guias mais específicos sobre como as decisões e instrumentos devem
ser usados em casos específicos. (CAMPBELL, 2002, p. 27-28).
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política e administrativamente. Economicamente, devem apelar para a resolução dos problemas mais relevantes. Administrativamente, devem ser
viáveis, tendo em vista a capacidade estatal disponível. Politicamente, não
podem ameaçar os interesses de atores e de grupos-chave, além de prover
a base para a construção de coalizões estáveis. (HALL, 1989 apud CAMPBELL, 2002, p. 33). Gourevitch (1986) mostra que a capacidade dos atores
políticos de viabilizar escolhas e captar apoios para as políticas públicas de
sua preferência traduz-se na habilidade para operar através das instituições
representativas (partidos e grupos de interesse), no talento em converter
ideias-força abstratas em propostas concretas, no sucesso em direcionar
os instrumentos estatais disponíveis para os fins pretendidos e na destreza
em lidar com as complexidades inerentes ao ambiente internacional. Além
do controle do Estado, é indispensável arregimentar uma base de apoio no
universo dos atores sociais capaz de canalizar os recursos, a compreensão
e o entusiasmo coletivos.

4 AS IDEIAS NO INSTITUCIONALISMO HISTÓRICO
Notam-se sensíveis diferenças entre os institucionalistas seguidores da teoria da escolha racional, como North (1990) e Putnam et alii
(1993), e os institucionalistas históricos, como Skocpol (1979; 1985) e
Hall (1986). Enquanto a teoria da escolha racional lida com as preferências dos indivíduos como meras suposições, hipóteses ou conjecturas, sem
entrar em detalhamentos a respeito das motivações, o institucionalismo
histórico não foca apenas nas estratégias, mas também nos objetivos. Os
primeiros entendem que as instituições inserem-se num contexto estratégico, impondo constrangimentos aos atores no mundo real da política. Os
institucionalistas históricos assumem essa premissa, mas procuram ir além
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dela, argumentando que as instituições têm um papel mais abrangente no
universo social. Ressalte-se ainda o papel da agência humana e das escolhas como centrais para o modelo, destacando as instituições como resultado do conflito e da escolha, mas igualmente capazes de balizar comportamentos políticos. (MENICUCCI, 2007, p. 40).
Na visão de Weir (2006), o institucionalismo histórico é uma ferramenta poderosa para explicar padrões de continuidade e variações de
políticas públicas em países com diferenças de sistema político e de organização do Estado. Pierson e Skpcol (2008, p. 30) ressaltam que os defensores desse enfoque constituem um grupo aberto ao diálogo com escolas
similares, propugnando um resgate da história como ferramenta metodológica e estratégia de pesquisa. Eles focam, sobretudo, no reconhecimento
dos interesses dos atores que operam dentro das estruturas organizacionais
existentes. Esta vertente metodológica nasceu como uma tentativa de esclarecer como os conflitos políticos são mediados pelos arranjos formais
e informais no qual estão inseridos, traçando uma ponte entre os homens
com agentes construtores da história e as circunstâncias que emolduram,
balizam, potencializam ou limitam sua ação. (THELEN; STEINMO, 1992;
PIERSON; SKOPCOL, 2008). Ou seja, no institucionalismo histórico, a
ação, o conflito e a escolha tornam-se variáveis endógenas à análise política. Para a autora, a vertente do institucionalismo histórico estruturou suas
análises sobre políticas públicas em torno das dissonâncias institucionais e
das escolhas das elites.
A teoria rejeita o estudo da política com base exclusivamente no
conceito de ação racional utilizado na Economia e, em vez de extrair hipóteses de afirmações mais universais, induz as próprias hipóteses na interpretação dos casos analisados. Os institucionalistas históricos debruçam-se
sobre arranjos institucionais diversos entre Estado e sociedade dentro de
102
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um só país ou traçam comparações entre países, investigando, por exemplo, por que nações com características e desafios similares optaram por
perseguir caminhos diferentes. Suas análises mostram, em perspectiva
temporal, como as variáveis institucionais (regras eleitorais, estruturas partidárias, burocracia, forças econômicas, ideologia, inserção internacional)
foram centrais para explicar as decisões políticas e os resultados alcançados. (THELEN; STEINMO, 1992, p. 7-10; 11-13). Através da análise de
aspectos estruturais do Estado e da sociedade, é possível mostrar como se
organizaram os interesses e as relações de poder entre os grupos sociais
dentro dos países ao longo da história, produzindo diferentes padrões de
políticas públicas (THELEN; STEINMO, 1992, p. 9).
No institucionalismo histórico, as manobras dos atores políticos
consideram os constrangimentos institucionais impostos, gerando conflitos que se refletem nos resultados e nas trajetórias. Nos estudos voltados
a explicar os períodos de estabilidade, as instituições funcionam como
variáveis independentes, capazes de influenciar diretamente os resultados
políticos. Nos momentos de ruptura e crise estudados por Skocpol (1979),
Hall (1986) e Gourevitch (1986), as instituições passam a ser amplamente
questionadas, tornando-se variáveis dependentes, submissas aos conflitos e
às crises. Thelen e Steinmo identificam fontes de dinamismo institucional
no modelo teórico analisado:
(i) mudanças políticas ou socioeconômicas que fazem aflorar instituições latentes;
(ii) redistribuição do poder político e econômico que induz os atores a perseguir seus objetivos dentro das instituições existentes;
(iii) influências externas que provocam mudanças nos objetivos e
nas estratégias dos atores;
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(iv) ajustes dos objetivos e das estratégias dos atores para acomodar
mudanças nas instituições. (THELEN; STEINMO, 1992, p. 5-17).3
Na visão de Pierson e Skopcol (2008), os institucionalistas históricos acumularam amplo conhecimento acerca de temas relevantes, como
revoluções, transições democráticas, mudança de regimes, conexão entre
ambiente doméstico e internacional, desenvolvimento dos estados de bem-estar social e as trajetórias de desenvolvimento econômico. Para eles, os
institucionalistas históricos averiguam a existência de complexas balanças
de poder entre atores políticos que disputam posições e recursos. Empreendem, dessa forma, análises de médio alcance que consideram múltiplas
instituições interagindo entre si. Na visão de Thelen (2003), no campo da
escola institucionalista histórica, a perspectiva analítica da dependência
da trajetória (path dependence) trata dos eventos históricos ou momentos
críticos que levaram à criação de determinadas instituições, bem como a
influência destas no desenvolvimento subsequente das trajetórias de determinadas políticas públicas.
Os momentos de inovação institucional ocorrem quando a agência,
a escolha e a contingência ganham predominância, seguidos por momentos de acomodação e de adaptação, em que as instituições consolidam,
congelam e cristalizam escolhas e interesses. As mudanças institucionais
ocorrem em função de choques externos que desequilibram arranjos previamente estáveis e abrem as portas para inovações. (THELEN, 2003, p.
212). Para a autora, as instituições funcionam não apenas como constrangimentos, mas como recursos estratégicos para os atores ao responder a
desafios nos contextos econômicos e políticos, conforme as oportunidades

3 Note-se que nem sempre as instituições induzem à previsibilidade de resultados, pois
algumas podem ser propositadamente projetadas para gerar uma tensão dinâmica que
facilite a mudança e gere incentivos à inovação e à criatividade. (THELEN; STEINMO,
1992, p. 24).
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surgidas.
Esping-Andersen (1995) utilizou o institucionalismo histórico para
explicar a gênese, o desenvolvimento e a crise de diversos modelos nacionais de proteção social da Europa, América do Norte, Ásia e América
Latina. As instituições nacionais, na sua visão, tenderam a responder de
modo bastante distinto às mudanças, variando conforme as diferentes resistências e obstáculos que suas coalizões de apoio político impuseram às
reformas. No seu entender, a “resistência à mudança é esperada: políticas
estabelecidas há muito tempo se institucionalizam e criam grupos interessados na sua perpetuação”. Dessa forma, prossegue, “sistemas de seguridade social não se prestam a reformas radicais, e, quando estas se realizam,
tendem a ser negociadas e consensuais”. (ESPING-ANDERSEN, 1995, p.
104). Os Welfare States, portanto, variam conforme a trajetória institucional de cada país.
A dependência da trajetória (path dependence) refere-se, no campo
da política, aos processos de retroalimentação positiva que, na economia,
são conhecidos como “rendimentos crescentes”. (PIERSON; SKOPCOL,
2008, p. 13). Na visão de Mahoney (2000, p. 507 apud THELEN, 2003,
p. 218), a perspectiva de path dependence caracteriza, especificamente,
aquelas sequências históricas em que eventos contingentes colocam em
ação padrões institucionais com propriedades determinísticas, de modo a
desencorajar certas alternativas. Dessa forma, os resultados de uma conjuntura crítica disparam mecanismos que reforçam a ocorrência de um
padrão comportamental determinado no futuro. Assim, desigualdades de
poder, inicialmente modestas ou insignificantes, são reforçadas ao se enraizarem nas organizações, instituições e modelos de compreensão política.
Weir (1992 apud THELEN, 2003, p. 220) denomina de inovação limitada
(“bounded inovation”) os caminhos em que há certa continuidade instituRev. Estudos Legislativos, Porto Alegre, ano 10, n. 10, p. 88-115, 2016
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cional que não obstaculiza a mudança, inclusive câmbios institucionais.
Na visão de Weir (2006), nas conjunturas críticas (critical junctures), como revoluções ou crises, as instituições tornam-se mais flexíveis
e maleáveis, de modo a possibilitar novos caminhos e alternativas, antes
pouco viáveis. Nos momentos de estabilidade, uma vez devidamente assentadas, as instituições tendem à conservação e à reprodução. Os institucionalistas históricos utilizaram duas abordagens para explicar os diferentes padrões de mudança. Primeiro, o da dissonância institucional, em que
as instituições operam com mais autonomia, sem muita relação com as
diferenças de regime e com a dependência da trajetória. Segundo, as estratégias delineadas pelas elites políticas para, ao invés de criar instituições,
servir-se de instituições tradicionais para novos propósitos, direcionando-as para o alcance dos seus objetivos. (WEIR, 2006, p. 174-175).
Para Weir (2006), as instituições ajudam a explicar a trajetória das
políticas públicas, o que exige uma compreensão múltipla dos atores, seus
interesses, preferências e aliados. Ao abrir a caixa preta da estrutura organizacional e do processo decisório, é possível entender como os diferentes
grupos definem seus potenciais interesses e alianças. Weir observa a dinâmica organizacional, do ponto de vista interno e externo. Internamente, a
relação dos líderes com os membros e facções rivais, numa correlação de
forças que define a estruturação dos interesses. Externamente, a construção
de laços entre as organizações permite visualizar a rede de alianças e de
compromissos que se estabelece em tempos estáveis e que se redefine em
tempos instáveis. (WEIR, 2006, p. 176).
Diversos autores exploraram as possibilidades interpretativas do
institucionalismo histórico no campo da análise das políticas públicas, das
transformações internas dos Estados e das trajetórias nacionais. Skopcol
(1979), nessa direção, aborda as mudanças políticas em períodos de rup106
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tura e mostra o impacto das revoluções na redefinição das forças sociais,
na reconstrução dos Estados e na busca de novos objetivos nacionais. Para
tanto, procura entender o papel das elites estatais na mobilização de instrumentos, capacidades e recursos para o alcance de fins diversos: centralização política, transformação econômica, fortalecimento militar e expansão
territorial. Segundo Skocpol, as revoluções são processos macro-históricos
radicais, rápidos e profundos de reestruturação das estruturas de classe e
de Estado. Sua característica central é a combinação retroalimentadora de
câmbios nas estruturas políticas e sociais, com luta de classes, sangrentas
disputas políticas e intensa maleabilidade institucional. Para Skopcol, os
Estados são vistos como organizações através das quais as coletividades
podem buscar diferentes objetivos. Numa outra ótica, são configurações de
organização que influenciam os significados e os métodos da política. Ao
trazer de volta o Estado para o centro da análise de processos de mudança política, a autora ressalta a importância da historicidade das estruturas
sociais e políticas, dos Estados e das relações transnacionais. (SKOPCOL,
1985).
Em sua análise sobre as respostas nacionais da Alemanha, Reino
Unido e Estados Unidos a três grandes crises econômicas internacionais
(1870, 1929 e 1973), Gourevitch (1986) mostra a importância das instituições existentes para explicar as distintas respostas de políticas públicas de
cada país aos desafios externos. Sua proposta é mostrar como as conexões
entre os argumentos institucionais variam de país a país, quando cada um
passa a influenciar a história e como eles podem reforçar uns aos outros.
O empreendedorismo individual ou agência é operacionalizado pelas diferentes combinações entre as variáveis (suporte dos atores sociais, das associações intermediárias, da estrutura do estado, da ideologia e do sistema
internacional), moldando as circunstâncias que determinam os limites para
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a ação. (GOUREVITCH, 1986, p. 67). Na ótica de Gourevitch do autor,
a análise das preferências dos atores sociais traz algumas informações relevantes para a análise das políticas perseguidas pelos governos. Permite
ainda esclarecer como as forças da sociedade pressionam o governo, estabelecem negociações e fazem alianças entre si. Para que determinadas
ideias sobre políticas públicas sejam bem-sucedidas, é preciso ganhar as
disputas e deter o poder político.
As forças da sociedade organizam-se em associações (partidos
políticos, sindicatos, grupos de interesse) voltadas à representação dos
seus membros dentro das instituições formais. Traçando uma ponte entre
a sociedade e o Estado, a função das associações intermediárias é traduzir preferências em ação coletiva, mobilizar opiniões, ideias, projetos e
apoios para alavancar a adoção de determinada linha de política pública.
(GOUREVITCH, 1986, p. 60-61). A organização do Estado, por sua vez,
tem enorme relevância para a análise de políticas públicas. Suas estruturas
e regras afetam diretamente as escolhas dos atores, as possibilidades de
ação e os resultados das políticas. As forças econômicas e sociais valem-se
das associações intermediárias para influenciar as decisões das instituições
estatais.4 Segundo Gourevitch, as semelhanças ou diferenças entre as políticas públicas dos países podem ser em grande medida explicadas pelas
proximidades ou distanciamentos entre as estruturas estatais (regimes, sistemas políticos, burocracias e laços com a sociedade). A burocracia estatal
pode igualmente atuar como um ator político com interesses próprios, moldando a estrutura social e as associações representativas. (GOUREVITCH,
1986, p. 62).
A ação política está sempre em busca de ideias. E as ideias sempre
4 O rol das organizações estatais é amplo e variável, compreendendo órgãos do executivo,
parlamentos, tribunais, burocracia civil, forças armadas, governos subnacionais,
autarquias, etc.
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induzem à formação de alianças para apoiá-las. As ideologias são responsáveis por definir como se estruturam historicamente os objetivos, metas,
alianças, coalizões e estratégias políticas. Ao mobilizar autoridade e apoio
no universo dos atores e das instituições políticas, as ideologias alavancam
recursos que permitem aos governos produzir resultados concretos. (GOUREVITCH,1986, p. 54). Os modelos ideológicos influenciam diretamente
os comportamentos dos atores políticos, orientando suas preferências, seus
cálculos estratégicos e sua ação. A ideologia deriva da visão de mundo,
das crenças, das tradições nacionais, da produção intelectual, da cultura e
dos valores que são apreendidos, promovidos e transmitidos, permeando
a vida social. Por fim, as políticas perseguidas internamente pelos Estados
são influenciadas pelos efeitos da dinâmica do sistema internacional na sua
órbita interna. (GOUREVITCH, 1986, p. 62-63; HAAS, 1992).
A divisão internacional do trabalho, as rivalidades geopolíticas, as
relações de dominação e subordinação, as alianças político-militares, os
processos de integração e os conflitos armados são elementos que se incorporam ao processo decisório, afetando principalmente as preferências
dos atores sociais. Os países também influem no ambiente internacional
através de suas escolhas internas e externas. O histórico de rivalidades interestatais e de conflitos armados deixa uma herança institucional tanto
na estrutura do estado quanto nas opções de política interna e externa dos
países. (GOUREVITCH, 1986, p. 64).
Hall (1986), em seu estudo sobre os processos de desenvolvimento industrial na França e Reino Unido do pós-Segunda Guerra Mundial,
examina a interação de interesses, instituições e ideias no processo político. Seu trabalho constrói uma análise capaz de explicar as continuidades e variações transnacionais de políticas públicas. E enfatiza as relações
institucionais, formais e informais, que ligam componentes do Estado e
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estruturam suas relações com a sociedade, num contexto de mudanças incrementais. (HALL, 1986, p. 19). O confronto entre fatores como concepção das classes sociais, filosofia política, contexto histórico, formação das
elites e preferências públicas intersecta-se com as estruturas institucionais
informais, ajudando a mostrar por que a França conseguiu uma trajetória
de desenvolvimento de políticas industriais mais bem-sucedidas, enquanto
no Reino Unido, as forças pró-indústria tiveram mais dificuldades de se
firmar diante de setores ligados aos serviços e às finanças, melhor conectados ao Estado.
A abordagem de Hall busca considerar o papel das instituições
localizadas no interior da sociedade e da economia na determinação das
políticas. Ela foca, mais diretamente, nos efeitos históricos específicos
dos padrões de organização e de como a estrutura de Estado afeta os incentivos, o equilíbrio de poder e o fluxo de informações de indivíduos
em diferentes posições, influenciando no tipo de política que se consegue
implementar. A relação entre Estado e sociedade, para Hall, é dinâmica e
muda progressivamente, a partir de um duradouro conjunto de práticas que
se tornaram institucionalizadas. Em virtude de essas instituições serem,
em última instância, artefatos humanos, entretanto, é preciso ação positiva
para sustentá-las ou produzi-las. Ajustes incrementais de comportamento,
em resposta a esses desafios, podem trazer muitas mudanças no padrão de
relacionamento entre Estado e sociedade.5
O Estado é o produto do acúmulo de embates sociais. Essas lutas influenciaram no desenvolvimento das instituições democráticas, no
equilíbrio entre os poderes e nos instrumentos de planejamento de polí-

5 O conjunto de incentivos com os quais se deparam os atores políticos é moldado não
por um conjunto único de instituições, mas por uma combinação de instituições que
se influenciam mutuamente. Mas nenhuma das instituições ou das ações são ditadas
pela existência de um sistema superior, que se encontre acima das instituições. Como
resultado da interação entre variáveis, Hall mostra como o fazer político é um sistema
complexo e inter-relacionado. (HALL, 1986, p. 260).
110

Estudos Legislativos 2016.indb 110

Rev. Estudos Legislativos, Porto Alegre, ano 10, n. 10, p. 88-115, 2016

17/01/2017 17:12:34

E

S

T

U

D

O

S

L

E

G

I

S

L

A

T

I

V

O

S

ticas públicas. Por outro lado, as estratégias de cada Estado respondem à
organização da sociedade e têm um impacto próprio no equilíbrio relativo
entre grupos e classes sociais. Assim como o Estado, cada sistema político
tem distintas características organizacionais. A configuração de um sistema
político é importante porque é a principal avenida através da qual o eleitorado pode influenciar nas direções das políticas públicas. (HALL, 1986,
p. 267-271).
Em suma, o institucionalismo histórico oferece argumentos que
facilitam a compreensão das escolhas políticas dentro de uma nação e as
fontes de divergência histórica entre os caminhos trilhados pelos países
ao longo de um período analisado. A teoria supera a mera confrontação de
interesses e mostra como as estruturas institucionais historicamente evoluídas são capazes de canalizar as batalhas políticas para uma base mais
duradoura. Ou seja, as instituições são simultaneamente variáveis dependentes e independentes, produto do conflito e da escolha, estruturas capazes de constranger e moldar as estratégias dos atores políticos, ajudando a
compreender como as escolhas influenciam na vida política.
5 CONCLUSÃO
As políticas públicas moldam-se por instituições formais e informais, mas também podem se comportar, elas próprias, como instituições
que alteram o cálculo de interesse dos atores na arena política. Conforme
visto na primeira seção, as instituições ajudam a explicar as escolhas dos
decision-makers, o que exige uma compreensão múltipla dos atores, seus
interesses, preferências e alianças. Na segunda seção, mostrou-se como
as ideias, ao interagir com as instituições formais e informais, fornecem
perspectivas de futuro, criam solidariedade de grupo e ajudam a construir
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coalizões políticas. Para que as ideias sejam adotadas, devem ser viáveis
econômica, política e administrativamente. Economicamente, devem apelar para a resolução dos problemas mais relevantes. Administrativamente,
devem ser viáveis, tendo em vista a capacidade estatal disponível. Politicamente, não podem ameaçar os interesses de atores e de grupos-chave, além
de prover a base para a construção de coalizões estáveis (HALL, 1989
apud CAMPBELL, 2002, p. 33).
Por fim, mostrou-se na terceira seção como diversos autores exploraram as possibilidades interpretativas do institucionalismo histórico no
campo da análise das políticas públicas. Eventos críticos, como choques e
crises externas, criam problemas que abalam os paradigmas, crenças, roteiros e certezas prevalecentes, abrindo espaço para novas soluções e ideias
que possam substituí-los. Os institucionalistas históricos consideram o
papel mais abrangente das instituições no contexto econômico, político
e social. Hall (1996) e Gourevitch (1986), com base nessa interpretação,
mostram como as ideias podem atuar como variáveis institucionais, definindo objetivos, metas, alianças, coalizões e estratégias políticas.
O institucionalismo histórico, nesse sentido, adquire relevância
fundamental para entender o papel das ideias no processo político. Apelos
ideológicos são usados para aproximar indivíduos a organizações, constrangendo as tentações de cada um a agir por si próprio. De um lado, governos são frequentemente chamados a construir coalizões com os grupos
produtores de maneira a implementar suas ideias e transformá-las em políticas públicas. De outro, eles precisam manter uma coalizão para permanecer no poder. Entretanto, as bases em torno das quais estes dois tipos de
coalizão podem ser construídos não são sempre as mesmas e as contradições podem surgir entre as duas tarefas.
Nesse sentido, conforme o artigo buscou analisar, há um elemento
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dinâmico para as relações entre Estado e sociedade, que é potencializado pela ação de ideias e instituições capazes de criar constrangimentos e
oferecer fontes de inovações às lideranças, aos partidos e às coalizões na
criação e implementação de políticas públicas.
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OS LIMITES ECONÔMICOS DA GESTÃO PÚBLICA ESTADUAL NO CONTEXTO DOS PRECATÓRIOS: UMA PERSPECTIVA
ECONÔMICA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 62/2009
Filipe Costa Leiria1
RESUMO
Em geral, o contexto dos precatórios tem se caracterizado pelo conflito
entre a capacidade econômica estatal de pagamento versus o prazo razoável para adimplemento de obrigação judicial. O objetivo desse artigo é
verificar os limites econômicos da gestão pública no contexto dos precatórios. Para isso são avaliadas as regras introduzidas pela Emenda Constitucional 62/2009, sob a perspectiva econômica, no âmbito do Estado do
Rio Grande do Sul. Através da técnica differences-and-differences model,
conclui-se que a troca do índice para caderneta de poupança para o IPCA-E, isoladamente, não impõem a necessidade de adoção de políticas públicas adicionais ao Regime Especial de pagamento de precatórios, por parte
do administrador público, embora diminua a celeridade dos pagamentos.
Já o estabelecimento de um prazo limite para o pagamento do estoque de
precatórios exige políticas públicas adicionais que extrapolam as regras
previstas na constituição.
Palavras-chave: Precatórios. Limites. Constituição. Gestão pública. Políticas públicas adicionais.
ABSTRACT
In general, the context of judicial orders has been characterized by conflict
between state economic ability to pay versus the reasonable period for due
performance of judicial duty. The purpose of the article is to check the economics boundaries of public administration in the context of special judicial orders. For that assesses the rules introduced by Constitutional Amendment 62/2009, from the economic perspective, in the State of Rio Grande
do Sul. By differences-and-differences model technique, it is concluded
that the exchange rate to saving accounts for the IPCA-E alone does not
1 Mestrado em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas - Rio de Janeiro
(2015). Pós-Graduação em nível de Especialização em Economia Empresarial
pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS (2003). Graduação em
Administração pela UFRGS (2002). Graduação em Ciências Contábeis pela UFRGS
(2006). Auditor Público Externo do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul.
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impose the need for adoption of additional public policies to Special Regime payment of special judicial orders, by the public administrator, while
diminishing the speed of payments. But the establishment of a deadline for
payment of stock special judicial orders requires additional public policies
that extrapolate the rules laid down in the constitution.
Keywords: Special judicial orders. Constitutional limits. Public administration. Additional public policies.

1 INTRODUÇÃO
Constituindo-se como pagamentos devidos, decorrentes de sentenças judiciais, os precatórios representam um tema recorrente na administração pública. Em especial a partir da Emenda Constitucional n.º 62/2009 (EC
62/2009) (BRASIL, 2016e) e a respectiva modulação dos efeitos das Ações
Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) n.º 4357 (BRASIL, 2016i) e 4425
(BRASIL, 2016j), alterando o art. 100 da Constituição Federal (CF) (BRASIL, 2016c), um novo cenário se apresentou com o estabelecimento do chamado Regime Especial. Se por um lado tal emenda representou um avanço
em termos de aumento do volume de pagamento de precatórios, por outro,
aspectos centrais de justiça, como segurança jurídica e duração razoável2 do
processo, ainda pendem de solução por parte do poder público.
Em que pesem as iniciativas normativas no sentido de imprimir
maior celeridade no pagamento dos precatórios, há limites que se impõem
no contexto da administração pública estadual. Assim, separar a margem
de discricionariedade do gestor público das restrições impostas pelas regras constitucionais estabelecidas (e seus desdobramentos) é fundamental
2 Por duração razoável do processo, sem a pretensão de esgotar o conceito, no

presente artigo, considera-se suficiente: “Num primeiro momento existe
expressamente a previsão do processo tempestivo, o que a doutrina já vem
analisando desde antes mesmo da edição da Emenda Constitucional 45/2004,
isto é, o princípio que dá um comando ao Estado que tanto no âmbito judicial
ou administrativo, para finalizar o processo de um determinado tempo, e que
este seja, no mínimo, razoável” (JOBIM, 2012).
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para se avaliar a política pública de gestão dos precatórios. Tal abordagem
permite avançar em questões como: a margem de discricionariedade reservada ao gestor público, prevista nas regras de pagamento dos precatórios,
é suficiente para atender os direitos assegurados constitucionalmente aos
precatoristas ou serão necessárias novas repactuações?
O presente artigo, portanto, tem como objetivo verificar os limites da gestão pública para o pagamento dos precatórios, na perspectiva
econômica das regras introduzidas pela Emenda Constitucional 62/2009
(BRASIL, 2016e), considerando o contexto do Estado do Rio Grande do
Sul. São consideradas duas hipóteses iniciais a serem testadas através de
uma análise empírica: 1) o comportamento dos parâmetros econômicos
contidos nas regras do Regime Especial de Pagamento de Precatórios prepondera em relação à margem de discricionariedade do gestor público,
impedindo o alcance dos objetivos desse regime; 2) a margem de discricionariedade do gestor público prepondera em relação ao comportamento
dos parâmetros econômicos contidos nas regras do Regime Especial de
Pagamento de Precatórios, permitindo o alcance do objetivos do regime.
A análise dessas hipóteses permite avançar na discussão de um equilíbrio
entre parâmetros econômicos e regras de pagamento de precatórios visando assegurar segurança jurídica, mais precisamente no estabelecimento de
uma perspectiva mais efetiva do prazo para quitação dos valores devidos.
Visando atender esse objetivo o artigo está organizado em quatro
partes. A primeira, constituída pela presente introdução. Posteriormente,
elaborou-se um breve contexto das regras de pagamento de precatórios,
abordando o período compreendido entre as EC 30/2000 (BRASIL, 2016d)
e a EC 62/2009 (BRASIL, 2016e) (e as respectivas modulações dos efeitos
das ADIs 4357 e 4425) identificando-se os principais parâmetros econômicos envolvidos, aspectos de discricionariedade e vinculantes para a gestão
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pública. Já na segunda parte, através da metodologia de painel differences
and differences model (ANGRIST; KRUEGER, 1999) apresenta-se uma
avaliação de impacto econômico das regras introduzidas a partir da modulação dos efeitos das ADIs 4357 e 4425, comparando-se o comportamento
dos aspectos discricionários com os vinculantes, bem como fazendo projeções até o ano de 2020. Finalmente, na quarta parte são apresentadas considerações finais e perspectivas futuras para gestão pública sobre o assunto.
2 BREVE CONTEXTO DAS REGRAS DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS
A Emenda Constitucional n.º 62/2009, ao alterar o art. 100 da
Constituição Federal e acrescentar o art. 97 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (BRASIL, 2016e), introduziu inovações com reflexos para o Estado do Rio Grande do Sul, em especial quanto às regras de
pagamento. A norma constitucional estabeleceu que, até a edição de Lei
Complementar tratando do Regime Especial de pagamento dos créditos de
precatório (prevista no § 15 do art. 100 da CF), caberiam as opções e regramentos específicos do art. 97 dos Atos das Disposições Constitucionais
Transitórias (ADCT). Dentre as alternativas oferecidas pelo legislador, o
Estado do Rio Grande do Sul optou3 pelo depósito, em conta especial criada para tal fim, de 1/12 (um doze avos) do valor calculado percentualmente
sobre as respectivas Receitas Correntes Líquidas (RCL). Essas receitas são
apuradas no segundo mês anterior ao mês de pagamento dos precatórios,
aplicando-se o índice mínimo de 1,5% (um e meio por cento). Tal índice
deveria ser mantido fixo até o final do prazo fixo de 15 (quinze) anos.
O quadro a seguir representa uma síntese, dos principais parâmetros relacionados à sistemática de funcionamento do Regime Especial de
3 A opção do Estado do Rio Grande do Sul se encontra materializada através dos Decretos
Estaduais n.º 47.063/2010 (BRASIL, 2016f) e n.º 47.470/2010 (BRASIL, 2016g).
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Precatórios adotado no Estado do Rio Grande do Sul, considerando as normas legais anteriormente destacadas:

Item

Definição

Base Legal

Pagamentos devidos pelas Fazendas PúConceito de Pre- blicas Federal, Estaduais, Distrital e Mu- Caput, art.100,
catório
nicipais, em virtude de sentença judiciá- CF
ria.
No caso do Rio Grande do Sul, mensalLimites
Orça- mente, pelo menos 1,5% (um inteiro e
mentários para cinco décimos por cento) aplicado sobre
Pagamento
1/12 (um doze avos) da Receita Corrente
Líquida.

Inciso I, § 2.º,
Artigo
97,
ADCT; e § 1.º,
art. 1.º, Decreto Estadual n.º
47.063/2010.

Como regra geral, a ordem é exclusivamente cronológica por data de apresenOrdem de PagaCaput, art.100,
tação do precatório, exceto pela ordem
mento
CF
Crescente e preferências previstas constitucionalmente.
Até a edição de lei complementar sobre
pagamento de precatórios:
- Pelo menos 50%, ou 0,75% (setenta e
cinco décimos por cento) sobre 1/12 (um
doze avos) da Receita Corrente Líquida
para pagamento de precatórios em Ordem
Forma de utilizaCronológica, respeitadas às preferências.
ção dos Limites
- Saldo remanescente, os outros 50%, ou
orçamentários
0,75% (setenta e cinco décimos por cento) sobre 1/12 (um doze avos) da Receita
Corrente Líquida para pagamento de precatórios em Ordem Crescente por valor
de precatório, sem observância de preferências.
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§ 8.º, ambos do
Artigo 97 das
ADCT; Decreto Estadual n.º
47.470/2010).
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Débitos de natureza alimentícia, havendo
parcelas preferenciais por doença e idade
(apenas para débitos dessa natureza):
1.º - Portadores de doença grave prevista
em lei. Parcela preferencial até o limite de
3 vezes o valor da RPV. Saldo remanes§ 1.º e § 2.º,
cente do precatório permanece na ordem
art.100, CF
cronológica.
2.º - Titulares com 60 (sessenta) anos ou
mais. Parcela preferencial até o limite de
3 vezes o valor da RPV. Saldo remanescente do precatório permanece na ordem
cronológica.

Quadro 1: Síntese dos principais parâmetros constitucionais relacionadosà sistemática de funcionamento do Regime Especial de Precatórios adotada no Estado do
Rio Grande do Sul. Fonte: (BRASIL,2016c) e (BRASIL,2016g).

Importante consignar a controvérsia jurídica envolvendo o Regime
Especial de Precatórios. Julgadas as Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425, o Supremo Tribunal Federal (STF), em Sessão de
14-03-2013, declarou a inconstitucionalidade integral do artigo 97 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) e dispositivos do artigo 100 da Constituição Federal, ou seja, o regime especial estabelecido
pela EC 62/2009. Em face de pedidos de procuradores estaduais e municipais (preocupados com o efeito da decisão), a matéria pendia de nova
apreciação pelo plenário para modulação dos efeitos da decisão, conforme
notícia constante no site do STF (BRASIL, 2016k).
Ainda em relação ao período anterior à referida modulação dos
efeitos, aquelas inovações, introduzidas ainda no Regime Especial de Precatórios da Emenda Constitucional n.º 62/2009, em que pesem críticas
como o apelido popular de “PEC do Calote” (G1, 2016), resultaram, paradoxalmente, em um aumento significativo do volume de pagamento de
precatórios no Estado do Rio Grande do Sul na comparação com os períRev. Estudos Legislativos, Porto Alegre, ano 10, n. 10, p. 116-138, 2016
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odos anteriores ao Regime Especial, quando vigia a Emenda Constitucional n.º 30/2000 (BRASIL, 2016d). Essa emenda consistia, basicamente, na
possibilidade de o poder público pagar precatórios parceladamente em até
10 (dez) parcelas (iguais e anuais) acrescidas de juros legais4, não fixando,
contudo, comprometimentos mínimos orçamentários para tais pagamentos,
ou seja, a quitação ficava ao sabor da discricionariedade do poder público.
Na perspectiva jurídica, a duração razoável5 do processo de recebimento do precatório, ainda permaneceu em aberto (uma vez que os percentuais de comprometimento da RCL previstos, Emenda Constitucional
n.º 62/2009, não garantiam um prazo máximo efetivo de pagamento para o
detentor do crédito junto à fazenda pública). Assim, avançou-se no adimplemento das despesas com precatórios, mas a definição de um prazo efetivo para a quitação permaneceu em aberto6.
Posteriormente, com a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade decidida pelo STF no julgamento de Questão de Ordem nas ADIs 4357 (BRASIL, 2016i) e 4425 (BRASIL, 2016j), em Sessão
Plenária de 25- 03-2015, a sistemática de pagamentos do Regime Especial
sofre profundas alterações, destacando-se 03 (três) em especial:
1) o índice de correção monetária dos precatórios passou a ser o
IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo e Especial), a
partir de 26-03-2015, ao invés do índice de correção da caderneta
de poupança;
2) o estabelecimento do prazo de 05 (cinco) anos para a duração do
4 A taxa de juros legais utilizados na época era a da caderneta de poupança.
5 Vide nota 1
6 “Na opinião do ministro Fux, ‘não se pode dizer que a EC 62 representou um verdadeiro
avanço enquanto existir a possibilidade de pagamento de precatório com valor inferior
ao efetivamente devido em prazo que pode chegar a 80 anos”. O ministro destacou ainda
que esse regime não é uma fórmula mágica, viola o núcleo essencial do estado de direito.
“É preciso que a criatividade dos nossos legisladores seja colocada em prática conforme
a Constituição, de modo a erigir um regime regulatório de precatórios que resolva essa
crônica problemática brasileira sem, contudo, despejar nos ombros do cidadão o ônus de
um descaso que nunca foi seu’ afirmou”. (BRASIL, 2016k).
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Regime Especial a contar de 01-01-2016;
3) a extinção do pagamento pela ordem crescente (a partir de 2603-2015) e a manutenção da possibilidade de realização de acordos
diretos, observada a ordem de preferência dos credores e de acordo com lei própria da entidade devedora, com redução máxima de
40% do valor do crédito atualizado.
O gráfico a seguir ilustra o volume de pagamento de precatórios no
período de vigência das emendas constitucionais n.º 30/2000 e n.º 62/2009,
no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul:

Gráfico 1: Pagamento de Precatórios entre 1999 a 2015.
Fonte: (BRASIL, 2016h).

No período de tempo compreendido entre a vigência das emendas
mencionadas anteriormente, diversos fatores contribuíram para o comportamento do aumento de volume de pagamento de precatórios demonstrado
no gráfico anterior (além das dos regramentos da EC 62/2009). Dentre esses
fatores, devem-se destacar especialmente as ações da chamada Lei Britto7 e

7 A chamada Lei Britto (Lei Estadual n.º 10.395/95) dispunha sobre reajustes de
vencimentos aos servidores. O governo à época entendeu que não poderiam ser
concedidos tais reajustes por desrespeitar os limites admitidos para despesa com pessoal
estabelecidos na Lei Camata (Lei Federal n.º 82/95). Essa medida se notabilizou por gerar
passivos expressivos ao Estado do Rio Grande do Sul. Ilustra esse aspecto: “Cumpre
ressaltar que há milhares de ações judiciais em execução que decorrem do passivo da
Lei Britto envolvendo em torno de 202 mil matrículas que se tornarão RPV’s. Esse
passivo decorreu de entendimento do governo Britto quando da entrada em vigor da Lei
Complementar Federal nº 82/95, conhecida como Lei Camata, de que não poderiam ser
pagos os reajustes decorrentes da Lei nº 10.395/95 relativos ao ano de 1996, porque o
Estado estaria fora dos limites admitidos para despesas com pessoal” (BRASIL, 2016n).
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o crescimento8 da RCL no período.
Identifica-se no contexto da discussão dos precatórios um conflito
relevante: a capacidade econômica estatal versus o prazo razoável para
adimplemento de obrigação judicial. Jobim (2006) situa tal conflito antes
mesmo do regime especial estabelecido pela EC n.º 62/2009 viger, identificando iniciativas de solucioná-lo no início da década de 90. Em síntese,
o autor propõe uma visão de “caminho do meio”, ou seja, a possibilidade
de equilíbrio entre a capacidade econômica do Estado e a necessidade de
adimplemento dos precatórios. Tal argumento converge para os parâmetros
estabelecidos para EC n.º 62/2009, contudo o referido conflito permanece.
O próprio diagnóstico sobre o conflito capacidade estatal versus
prazo razoável para adimplemento de obrigação judicial não é consenso.
Oliveira (2008) sustenta que o pacto federativo privilegiando a União em
termos de receita seria um fator decisivo para gerar tal conflito, materializando-se na discrepante diferença de adimplência entre os entes (União
adimplente contra Estados e Municípios inadimplentes). Já Falcão (2008)
sustenta que os precatórios seriam um mecanismo de financiamento sem
prazo certo, distorcendo as contas públicas.
No período pós EC n.º 62/2009 e anterior à modulação dos efeitos
das ADIs 4357 e 4425, o conflito “capacidade econômica estatal versus
o prazo razoável para adimplemento de obrigação judicial” ganha novos
contornos. Afonso e Barros (2013), através de uma avaliação empírica
baseada em estatísticas, ponderam a necessidade de soluções adaptadas às
peculiaridades fiscais de cada ente (estoques de precatórios, receitas correntes líquidas, dentre outros). Segundo os autores, a adoção de “prazo” e
Trata-se, portanto, de um aspecto pontual que não se repete ao longo dos anos. Contudo,
a possibilidade de novos passivos com caráter pontual e expressivo é uma possibilidade
inerente à atividade judicial.
8 O comportamento da Receita Corrente Líquida (RCL) pode ser verificada em Brasil
(2016-l).
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não “receita” como balizador do novo esquema de pagamento ignoraria as
peculiaridades de cada governo para arcar com seus compromissos. Depreende-se um novo paradigma na solução da questão: estabelecimento de
prazo para os entes quitarem precatórios versus a indexação uma parcela
da receita pública para pagamento.
Na recente modulação dos efeitos das ADIs 4357 e 4425 sobre a
EC 62/2009, o balizador “prazo” parece ter levado vantagem em relação
à “receita”. Em outros termos, a indexação das receitas dos entes públicos
não se demonstrou suficiente, exigindo-se uma perspectiva de prazo razoável para quitação dos precatórios. Contudo, talvez por ser recente, tal
medida carece de estudos com análises empíricas, no intuito de se avaliar
a efetiva capacidade de solucionar a questão dos precatórios com as novas
regras estabelecidas. O diferencial do presente artigo, frente aos demais,
reside na contribuição para preencher certa lacuna, ou seja, complementar
a avaliação da EC 62/2009 considerando uma avaliação empírica da modulação dos efeitos das ADIs 4357 e 4425.
Pois bem, para se atingir o objetivo do presente artigo, pretende-se
analisar, ceteres paribus9, justamente o impacto isolado do fator econômico “modulação dos efeitos da EC 62/2009” destacado no quadro anterior.
Posteriormente, pretende-se avaliar esse impacto, considerando a capacidade de pagamento de precatórios, a margem de discricionariedade da gestão pública estadual e as perspectivas de soluções administrativas.
3 AVALIAÇÃO DE IMPACTO ECONÔMICO DA EC 62/2009
COM A MODULAÇÃO DOS EFEITOS DAS ADIS
Como metodologia para se avaliar o impacto econômico da modulação dos efeitos da EC 62/2009 nos precatórios do Estado do Rio
9 Todo o mais constante, ou, mantidas inalteradas todas as outras coisas.
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Grande do Sul, utilizou-se a técnica differences-and-differences model.
(ANGRIST; KRUEGER, 1999). Em síntese, essa técnica utiliza dados em
painel (ao longo do tempo), aplicados para um conjunto de objetos de interesse (no caso específico o estoque de precatórios), onde alguns desses
estão expostos à intervenção de uma política pública (grupo de tratamento)
e outros não (grupo de controle). A ideia central da técnica aplicada é permitir a comparabilidade respondendo a questões contrafactuais. O propósito foi comparar um cenário hipotético da dívida com precatórios sem a
modulação dos efeitos, com outro real, onde há a modulação dos efeitos.
A técnica de differences-and-differences (ANGRIST; KRUEGER,
1999) prevê a subtração das diferenças (antes e depois) da intervenção da
política pública (no caso referida modulação dos efeitos pelo STF) tanto
para o grupo de tratamento (precatórios com a modulação dos efeitos pelo
STF) e grupo de controle (precatórios sem a modulação dos efeitos pelo
STF). No presente artigo, os grupos tratamento e controle utilizados na
análise são compostos pelos mesmos precatórios (aqueles emitidos com
competência de pagamento até 31-12-2014, em estoque10, tendo o Estado
do Rio Grande do Sul no polo passivo), ou seja, são iguais. Assim o quadro
a seguir demonstra a quantidade de precatórios e o valor atualizado em
25-03-2015 (data em que passou a viger a modulação dos efeitos das ADIs
relacionadas à EC 62/2009) dos referidos grupos:

10 O estoque de precatórios pode ser verificado em: Brasil, 2016m.
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Grupo de Controle e Grupo de Tratamento:
Precatórios emitidos até 31-12-2014
Quantidade de Precatórios:
24.354
Valor Atualizado1 para 25-03-2015:
R$ 6.588.091.525,53
Quadro 2: Grupo de Controle e Grupo de Tratamento – Tratamento 1.

Identificados os grupos de tratamento e controle, analisou-se separadamente a intervenção da política pública a dois tratamentos específicos: Tratamento 1- alteração da correção monetária dos precatórios (do
índice da caderneta de poupança para o IPCA-E); Tratamento 2- quitação
do estoque de precatórios até 31-12-202011. Novamente, como os grupos
(controle e tratamento) antes e depois da intervenção eram compostos pelos mesmos precatórios, os demais fatores (exceto a intervenção em si)
influenciariam igualmente cada grupo, não havendo demais diferenças que
afetassem a análise.
O período considerado para o referido Tratamento 1 inicia em 2603-2015 (data de início da referida modulação dos efeitos) e termina em
30-06-2015 (data aproximada12 de atualização das informações no sítio
do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul). O tratamento
consistiu em multiplicar os valores monetários dos precatórios do grupo de
tratamento pelo fator de atualização monetária (IPCA-E do período) durante o período de 26-03-2015 a 30-06-2015. O quadro a seguir evidencia
os resultados obtidos:

11 O estabelecimento do prazo limite de 31-12-2020 decorre da interpretação constante
na modulação dos efeitos pelo STF que estabeleceu sobrevida para Regime Especial
de precatórios para o período de 01-01-2016 a 31-12-2020. Noticia-se que o Tribunal
de Justiça do Rio Grande do Sul tenha oficiado o Poder Executivo estadual para se
manifestar a respeito dos reflexos desse prazo e os reflexos nos percentuais da RCL
destinados ao pagamento de precatórios.
12 Vide nota 10.
Rev. Estudos Legislativos, Porto Alegre, ano 10, n. 10, p. 116-138, 2016
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Grupo de Tratamento: Precatórios emitidos até 31-12-2014
Quantidade de Precatórios:
24.354
Valor Atualizado para 25-03-2015:
R$ 6.588.091.525,53
Fator de Atualização para 30-06-20162:
1,11793
Valor Atualizado para 30-06-2016:
R$ 7.365.009.128,11
Quadro 4: Grupo de Tratamento – Tratamento 1.

Já para o grupo de controle foram aplicadas as regras anteriores à “modulação dos efeitos”, ou seja, multiplicaram-se os valores monetários dos precatórios do grupo de controle pelo fator de atualização monetária da taxa da
poupança durante o período de 26-03-2015 a 30-06-2015, obtendo-se:
Grupo de Controle: Precatórios emitidos até 31-12-2014
Quantidade de Precatórios:
24.354
Valor Atualizado para 25-03-2015:
R$ 6.588.091.525,53
Fator de Atualização para 30-06-20163:
1,10336
Valor Atualizado para 30-06-2016:
R$ 7.269.057.747,50
Quadro 5: Grupo de Controle – Tratamento 1.

A avaliação do impacto do Tratamento 1 consistiu simplesmente
em comparar as diferenças entre os valores apurados para os grupos tratamento e controle, conforme evidenciado no quadro a seguir:
4.Valores (R$) antes
da intervenção (2503-2015)

5. Valores (R$) após a
Intervenção (26-032015 a 30-06-2016)

6. Diferença
(5-4)

1.Grupo de Controle

R$ 6.588.091.525,53

R$ 7.269.057.747,50

R$
680.966.221,97

2.Grupo de Tratamento

R$ 6.588.091.525,53

R$ 7.365.009.128,11

R$
776.917.602,58

3. Diferença (2-1)

-

R$ 95.951.380,61

R$
95.951.380,61

Quadro 6: Avaliação – Tratamento 1.
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Constata-se, a partir do Quadro 6, que o impacto do Tratamento
1, no período analisado, implicou em um acréscimo de R$ 95.951.380,61
(noventa e cinco milhões, novecentos e cinquenta e um mil, trezentos e oitenta reais e sessenta e um centavos) ao estoque de precatórios analisados.
Comparando-se o acréscimo com o total de precatórios pagos no ano de
2015 (cerca de R$ 437 milhões, conforme gráfico 1), esse valor representa
aproximadamente uma elevação de 21,97% do montante pago. Em outros
termos, para anular o efeito do Tratamento 1, ainda em 2015, o Estado do
Rio Grande do Sul deveria ter pago quase 22% (vinte e dois por cento) a
mais naquele ano13.
No que tange à margem de discricionariedade do gestor público,
portanto, o Tratamento 1 não impõe alterações significativas, uma vez que
o percentual de comprometimento da RCL permanece o mesmo (1,5%).
Logo, é possível confirmar a hipótese de que a margem de discricionariedade do gestor público (no sentido de tomar ou não medidas adicionais)
permanece inalterada em relação ao comportamento dos parâmetros econômicos contidos nas regras do Regime Especial de Pagamento de Precatórios, permitindo o alcance dos objetivos do regime. Contudo há reflexo
na quantidade de precatórios a serem pagos, uma vez que o Tratamento 1
eleva o custo unitário dos precatórios em estoque. Assim, o tempo de quitação de cada precatório, em média, tende a aumentar.
Antes de se avançar em relação à análise do Tratamento 2 (quitação do estoque de precatórios até 31-12-2020), é importante fazer algumas
considerações a respeito do limite percentual mínimo sobre a RCL destinado ao pagamento de precatórios. Embora a EC 62/2009 se refira a limites
13 Importante consignar que o Tratamento 1 não alcança os precatórios cujas competências
de pagamento são dos exercícios de 2015 (pagos após 25-03-2015) e 2016, que também
passaram a ser corrigidos pelo IPCA-E. A simplificação da metodologia se deve ao fato
de as informações dispostas no site do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul não
identificarem o mês da competência dos montantes devidos em cada ano.
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mínimos, e o Estado do Rio Grande do Sul tenha se limitado a destinar
1,5% da RCL para o pagamento de precatórios, o entendimento explicitado
pelo STF altera indiretamente essa lógica. Uma vez que a modulação dos
efeitos sugere que o estoque de precatórios inscritos até 31-12-2015 deva
ser quitado até 31-12-2020, restaria saber qual o impacto dessa medida em
termos de percentuais da RCL.
Visando constituir os grupos de tratamento e controle, foram considerados os seguintes parâmetros econômicos:
Realizado
2015
IPCA
projetado14
RCL

Projeção
2016

2017

2018

2019

2020

7,22%

5,29%

4,77%

4,61%

4,56%

34.024.695.561

35.647.673.539

37.291.031.289

38.991.502.316

30.139.172.171 32.315.220.402

Estoque
Inicial de
precatórios

7.365.009.128

6.130.999.854

4.721.351.205

3.221.144.786

1.646.859.665

Projeção
Pagamentos15

1.646.859.665

1.646.859.665

1.646.859.665

1.646.859.665

1.646.859.665

412.850.391

237.211.016

146.653.246

72.574.544

0

6.130.999.854

4.721.351.205

3.221.144.786

1.646.859.665

0

Correção
IPCA 16
Estoque
Final de
precatórios17

7.365.009.128

Quadro 7: Parâmetros para Apuração dos Grupos Controle e Tratamento – Tratamento 2.

O Quadro 7 acima demonstra a projeção do IPCA para o período de
2016 a 2020. A título de simplificação, sem prejuízo da análise, considerou-se
14 Vide nota 15
15 Considerou-se um volume de pagamento uniforme ao longo dos anos de duração do
Regime Especial de pagamento de precatórios.
16 Adotou-se o índice do IPCA ao invés do IPCA-E, pois esse último não possuía projeção
futura disponível disponibilizada pelo Banco Central do Brasil em <https://www3.
bcb.gov.br/expectativas/publico/consulta/serieestatisticas>. Acesso em 26 jul. 2016.
(BRASIL, 2016b). Tal simplificação não prejudica os aspectos centrais da análise.
17 O estoque final se refere aos precatórios cuja competência de pagamento vão até a data
de 31-12-2014, não alcançando os precatórios onde as competências de pagamento
são dos exercícios de 2015 (pagos após 25-03-2015) e 2016, que também passaram
a ser corrigidos pelo IPCA-E. A simplificação da metodologia se deve ao fato de as
informações dispostas no site do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul não
identificarem o mês da competência dos montantes devidos em cada ano.
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que a RCL e o estoque de precatórios crescem anualmente a taxas equivalentes
ao IPCA. Assim, na linha identificada como “Projeção de Pagamentos” foram
calculados os valores necessários para quitar os estoques de precatórios no ano
de 2020, já considerando as referidas correções pelo IPCA.
2016
Grupo Controle (valor
absoluto)
Grupo Controle

2019

2020

Total

484.728.306

510.370.433

2017

534.715.103

2018

559.365.469

584.872.535

2.674.051.847

1,50%

1,50%

1,50%

1,50%

1,50%

(% RCL)

Quadro 8: Grupo Controle – Tratamento 2

O propósito da análise do Tratamento 2 é justamente avaliar o impacto do prazo limite de quitação do estoque de precatórios, anteriormente
abordados. Nesse caso, o grupo de controle foi composto pelo montante destinado ao pagamento de precatórios pelas regras anteriores à “modulação
dos efeitos” pelo STF, ou seja, 1,5% da RCL. Para tanto, RCL projetada no
Quadro 7 foi multiplicada por 1,5% (um e meio por cento), obtendo-se:
Já o grupo tratamento foi constituído pelos volumes anuais de desembolso financeiro necessários para quitar o estoque de precatórios (aqueles inscritos até 31-12-2014), distribuídos linearmente entre os anos 2016
a 2020. No caso, os valores se referem à linha “Projeção Pagamentos” já
demonstrada no Quadro 7. Para se calcular o respectivo percentual em termos de RCL, dividiu-se a “Projeção de Pagamentos” pela RCL projetada
no mesmo Quadro7, obtendo-se:
2016

2017

2018

2019

2020

Total

Grupo Tratamento (valor
absoluto)

1.646.859.665

1.646.859.665

1.646.859.665

1.646.859.665

1.646.859.665

Grupo Trat a m e n t o
(%RCL)

5,10%

4,84%

4,62%

4,42%

4,22%

8.234.298.326

Quadro 9: Grupo Tratamento – Tratamento 2
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Visando apurar o impacto do Tratamento 2, os valores encontrados
no Grupo de Tratamento foram subtraídos por aqueles do Grupo de Controle. Como resultado, obteve-se:
2016

Impacto18

2017

2018

2019

2020

Total

1.162.131.359

1.136.489.232

1.112.144.562

1.087.494.196

1.061.987.130

3,60%

3,34%

3,12%

2,92%

2,72%

Impacto
(% RCL)

5.560.246.479

Quadro 10: Impacto – Tratamento 2.

18

A partir dos resultados destacados nos quadros 07 a 10 acima, é
possível concluir que o impacto do Tratamento 2 elevaria significativamente a despesa com pagamento de precatórios. No intervalo de tempo
entre 2016 a 2020, o valor de 1,5% da RCL teria de ser elevado a patamares
que iniciariam por volta de 5,1 % decrescendo até 4,2%. Em termos absolutos, isso representaria no acumulado do período um pagamento adicional
de R$ 5,56 (bilhões) em relação às regras atualmente praticadas (grupo de
controle).
Em relação ao Tratamento 2, portanto, é possível concluir pela procedência da hipótese de que os parâmetros econômicos do Regime Especial de pagamento de precatórios afetam a discricionariedade do administrador quanto a medidas adicionais, pois se impõe a necessidade de adoção
de novas políticas públicas visando margem fiscal para o atendimento dos
comandos constitucionais. Considerando o contexto das finanças públicas
do Estado do Rio Grande do Sul, certamente o administrador público teria
de buscar espaço fiscal para viabilizar a aplicação dessa política pública,
tomando medidas adicionais às regras do Regime Especial para garantir
o pagamento de precatórios, tais como: reduzir outras despesas públicas,
elevar impostos, endividamento, dentre outros.
18 O impacto representa a diferença entre os valores apurados no grupo de tratamento
subtraindo-se os aqueles do grupo de controle.
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4 CONCLUSÃO
O presente artigo abordou os limites da gestão pública para o pagamento dos precatórios, na perspectiva econômica das regras introduzidas
pela Emenda Constitucional 62/2009, considerando o contexto do Estado
do Rio Grande do Sul. Para tanto, avaliou-se o impacto de tais regras para
o estoque de precatórios com competência de pagamento até 31-12-2014,
através de dois tratamentos: Tratamento 1- alteração da correção monetária dos precatórios (do índice da caderneta de poupança para o IPCA-E);
Tratamento 2- quitação do estoque de precatórios até 31-12-2020. Consideraram-se duas hipóteses iniciais: 1) o comportamento dos parâmetros
econômicos contidos nas regras do Regime Especial de Pagamento de Precatórios prepondera em relação à margem de discricionariedade do gestor
público, impedindo o alcance dos objetivos desse regime; 2) a margem
de discricionariedade do gestor público prepondera em relação ao comportamento dos parâmetros econômicos contidos nas regras do Regime
Especial de Pagamento de Precatórios, permitindo o alcance dos objetivos
do regime.
Os resultados da aplicação do Tratamento 1 permitiram concluir
pela confirmação da hipótese de que a margem de discricionariedade do
gestor público permanece inalterada em relação ao comportamento dos parâmetros econômicos introduzidos pela EC 62/2009, uma vez que o limite
do percentual de comprometimento da RCL permanece 1,5%. Contudo, o
tempo de quitação de cada precatório, em média, tende a aumentar (uma
vez que a troca do índice da caderneta de poupança pelo IPCA-E eleva o
custo unitário de cada precatório). Justamente���������������������������
quanto a esse aspecto, caberia à discricionariedade do gestor público adotar políticas adicionais às
previstas no Regime Especial, porém sem caráter inexorável.
Em relação ao Tratamento 2, conclui-se pela confirmação da hipóRev. Estudos Legislativos, Porto Alegre, ano 10, n. 10, p. 116-138, 2016

Estudos Legislativos 2016.indb 133

133

17/01/2017 17:12:36

E

S

T

U

D

O

S

L

E

G

I

S

L

A

T

I

V

O

S

tese de que os parâmetros econômicos do Regime Especial de pagamento
de precatórios afetam a discricionariedade do administrador em adotar (ou
não) medidas adicionais, pois se impõe a necessidade de adoção de novas
políticas públicas visando margem fiscal para o atendimento dos comandos
constitucionais. Tal conclusão foi possível, principalmente, ao se constatar
que os percentuais projetados de comprometimento da RCL evoluem de
5,1% (em 2016) para 4,2% (em 2020, ano de quitação do estoque de precatórios analisados), impondo a necessidade de medidas administrativas.
Finalmente, a EC 62/2009 (com a modulação dos efeitos pelo
STF) aponta em direção à busca de recursos adicionais para o pagamento
de precatórios. No caso do Estado do Rio Grande do Sul, isso implicaria
medidas como: reduzir outras despesas públicas, elevar impostos, endividamento, dentre outros. Em face desse quadro, considerando a limitação
dos entes estatais no contexto do pacto federativo brasileiro, não é de se
descartar em um futuro não tão distante, haja uma negociação de refinanciamento desses precatórios pela União19.

19 Nesse sentido, importante destacar a manifestação da Ministra Cármen Lúcia sobre o
assunto: “O que é preciso que seja lido, e o que os procuradores dos estados certamente
verificaram, é que há outros caminhos postos, que não só esse regime. Até mesmo
aquele apontado no parágrafo 16 do artigo 100, que permite que a União possa financiar
diretamente os Estados para perfazer os precatórios” (BRASIL, 2016k).
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MAPEAMENTO DE COMPETÊNCIAS EM UM CONTEXTO DE
REESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL: O CASO DA AGÊNCIA GAÚCHA DE DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO
INVESTIMENTO – AGDI
Luciane Lewis Xerxenevsky1
Fernanda Tutikian2
Sandro Trescastro Bergue3
RESUMO
O artigo descreve o estudo de caso realizado na Agência Gaúcha de Desenvolvimento e Promoção do Investimento (AGDI) sobre implementação
da tecnologia gerencial de gestão por competências, apresentando como
metodologia o mapeamento de perfil de liderança, desenvolvido para realocação de pessoas e formação de equipes, objetivando a reestruturação
organizacional. Como aporte teórico, traz os principais conceitos sobre a
técnica. O estudo permitiu constatar que há viabilidade em desenvolver e
utilizar novas metodologias no âmbito da Administração Pública, como a
implementação da gestão por competências na formação de equipes, em
um cenário de reorientação estratégica da organização.
Palavras-chave: Gestão por Competências. Administração Pública.
ABSTRACT
This article describes the case study carried out at the Agência Gaúcha de
Desenvolvimento e Promoção do Investimento (AGDI) on the implementation of management technology by competencies, presenting as methodology the mapping of leadership profile, developed for people relocation
and team formation, aiming at organizational restructuring. As a theoretical contribution, it brings the main concepts about the technique. The study
showed that it is feasible to develop and use new methodologies in the
scope of Public Administration, such as the implementation of competency
1 Agente de Desenvolvimento da AGDI. Mestre em Engenharia de Produção (UFRGS).
Especialista em Economia e Políticas de Promoção do Desenvolvimento (FCE/UFRGS).
Engenheira Civil (UFRGS). Bacharel em Administração (UFRGS).
2 Agente de Desenvolvimento da AGDI. Licenciada em Matemática. Engenheira Civil.
3 Doutor em Administração. Mestre em Administração Pública. Bacharel em
Administração. Bacharel em Ciências Econômicas.
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management in team formation, in a scenario of strategic reorientation of
the organization.
Keywords: Management by Competencies. Public administration.
1 INTRODUÇÃO
O contexto de crise econômica, que no Estado do Rio Grande do
Sul assume contornos mais acentuados em relação a outras unidades da federação, com sensíveis reflexos nas finanças públicas coloca em destaque
a atuação dos organismos de estado orientados para a promoção de políticas públicas de investimento. Essas instituições – entre as quais a Agência
Gaúcha de Desenvolvimento e Promoção do Investimento (AGDI) – são,
em sua essência, os seus agentes públicos (agentes políticos e servidores
públicos) mobilizando suas capacidades de trabalho para a produção de
valor público (RIBEIRO et al., 2014). Esses agentes públicos são, por conseguinte, na qualidade de ativos institucionais, o que seus correspondentes
arranjos de competências permitem.
Em 2015, com a assunção de um novo governo no Estado do RS,
mudanças estratégicas e uma nova plataforma de governo passa a ser implementada. O contexto de crise e a necessidade de modernização e reestruturação do Estado faz com que Agência Gaúcha de Desenvolvimento e
Promoção do Investimento – AGDI, autarquia do governo do estado vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia,
criada em 2011, passe por um processo de reestruturação organizacional a
partir das definições das novas estratégias a serem implementadas. Assume destaque a formação de novas equipes visando à implementação das
diretrizes e o alinhamento da instituição com a nova estratégia do Governo.
Neste contexto, incorporar ferramentas e tecnologias gerenciais
que acompanhem a necessidade de agilização na reestruturação das enti140
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dades passa a ser estratégico para o governo. Fortalecendo o movimento
de restruturação, a gestão de competências é incorporada no modelo de
gestão da nova administração com o objetivo de oferecer mais subsídios
aos gestores quanto ao conhecimento em profundidade do corpo técnico da
instituição para, inicialmente, deliberar sobre a formação das novas equipes e, no passo seguinte, elaborar um plano de desenvolvimento para os
servidores, visando a uma maior profissionalização das equipes e a consequente agregação de valor público aos serviços prestados pela Agência.
O desafio posto para a equipe de planejamento da Agência foi desenvolver a primeira fase, qual seja, o mapeamento do perfil das lideranças
considerando as competências estabelecidas como essenciais para a organização, em um prazo de 15 dias e alcançando um universo de 45 servidores. Este levantamento de competências seria balizador da fase seguinte:
a elaboração de um plano de desenvolvimento dos servidores com foco
em três eixos: a) Capacitação, com ênfase na dimensão comportamental; b) Formação de líderes, com ênfase no estabelecimento de espaços de
diálogo; e c) Promoção da cultura do diálogo, com oficinas abertas para
compartilhamento de conhecimentos, a serem desenvolvidas após a consolidação das alterações na reestruturação da Agência.
A metodologia de mapeamento de competências desenvolvida foi
sistematizada pela equipe de planejamento da Agência, conciliando a teoria e a prática, considerando o contexto e os desafios apresentados e buscando conhecimento nos cases desenvolvidos na administração pública,
destacando como experiência fundamental de inspiração para a produção
de soluções próprias, com recursos da instituição, a abordagem de implementação da gestão por competências levada a efeito no Ministério Público do Distrito Federal e Territórios – MPDFT.
O presente artigo descreve o estudo de caso realizado na AGDI reRev. Estudos Legislativos, Porto Alegre, ano 10, n. 10, p. 139-176, 2016
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tratando a experiência adquirida no processo autônomo de implementação
dessa tecnologia gerencial e tem como objetivo apresentar a metodologia
de mapeamento de perfil de liderança, desenvolvida para a realocação das
pessoas e a formação de equipes em um movimento de reestruturação organizacional.

Entende-se que este estudo é uma importante contribuição
para o avanço da gestão pessoas na administração pública por dois
aspectos essenciais: a) traz à discussão elementos como as técnicas
de pesquisa da percepção do indivíduo, buscando mitigar possíveis
distorções no levantamento das informações em processo de mapeamento de competência, e o mapeamento do perfil da liderança como
ferramentas para restruturação de equipes; e b) evidencia a possibilidade de, ainda que em cenário adverso (o movimento de reestruturação de uma Autarquia estadual), promover projetos complexos
e potencialmente impactantes no seu conteúdo, de forma criativa e
autônoma (conduzido por pessoas da própria instituição).
Além dessa introdução, o texto contempla um aporte teórico
sobre a gestão por competências, trazendo os principais conceitos
necessários ao entendimento do processo de adoção levado a efeito.
A seção seguinte expõe a metodologia do estudo, com foco no caso
da implantação do conceito de gestão por competências na AGDI
para os propósitos especificados. Em seguida é apresentado o processo de aproximação dos servidores em relação ao conceito e o mapeamento das competências no âmbito da Agencia, destacando as
fases e principais resultados e aprendizados obtidos.
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2 GESTÃO POR COMPETÊNCIAS: CONTORNOS DE UMA
DEFINIÇÃO PARA O SETOR PÚBLICO
Em um contexto de reorientação estratégica institucional, a noção
de competências encontra lugar de destaque, impondo-se que seja pensada
de forma coerente com os objetivos estratégicos não somente da organização, mas em especial do arranjo de governo de modo mais amplo e suas
políticas de desenvolvimento.
Nessa linha, Ribeiro et al. (2014, p.164) afirmam:
O sistema de gestão por competências de uma organização pública voltada para o desenvolvimento
econômico do país e encarregada de gerir políticas
industriais deve, então, estar ancorada na definição de
objetivos estratégicos. A partir deles, precisa compreender e revisar seus processos internos, estruturando-os de modo a torná-los mais eficazes. Isto envolve
conhecer sua força de trabalho, mapeando as competências presentes e as necessárias a seus setores e
unidades e detectando quais precisam ser mobilizadas, seja pelo treinamento ou pela realocação de servidores. Tal reconhecimento permite estabelecer nexos que alinharão o desenvolvimento de pessoal aos
objetivos da organização.

Competência pode ser considerado um conceito polissêmico,
que admite múltiplas leituras e, por conseguinte, significados distintos. A literatura dominante e mais abalizada define competência
segundo três dimensões básicas, quais sejam, conhecimentos, habilidades e atitudes, capazes de serem mobilizadas para a produção de
determinado resultado (RUAS, 2001).
A gestão por competências, por conseguinte, mostra-se como
um conceito amplo, que admite diferentes perspectivas de abordagem
e em franco desenvolvimento no campo da administração (BRANRev. Estudos Legislativos, Porto Alegre, ano 10, n. 10, p. 139-176, 2016
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DÃO; BAHRY, 2005; BRANDÃO, 2007; BRITO, 2014). Pensado
na realidade da administração pública revela-se ainda mais incipiente. (SILVA; MELLO, 2011). É importante, nesse particular atentar para
a devida apropriação do conteúdo intrínseco à noção de competência no
processo de transposição desse conceito para o contexto do setor público
brasileiro (SIQUEIRA; MENDES, 2009).
O conceito de competência tem sua origem na proposição de McClelland (1973) em que propõe um questionamento dos testes de inteligência nos campos da educação e do trabalho, tanto em termos de pressupostos quanto de validade. No Brasil, a noção de competência, já centrada no
campo da gestão, começa a ganhar espaço a partir de meados da década de
90 (GIUDICE, 2012; FEVORINI; SILVA; CREPALDI, 2015).
Ruas (2005) define competência como a combinação de conhecimentos (o saber), habilidades (o saber fazer) e atitudes (o impulso para
fazer). Assinala, ainda, ao abordar as denominadas competências individuais, onde se destaca a noção de competência gerencial, a qual “deve
ser pensada como uma ação através da qual se mobilizam conhecimentos,
habilidades e atitudes pessoais e profissionais a fim de cumprir com uma
certa tarefa ou responsabilidade, numa determinada situação”. (RUAS,
2005, p. 49).
Zarifian (2001) propõe que a “competência é “tomar iniciativa” e
“o assumir responsabilidade” do indivíduo diante de situações profissionais com as quais se depara” (ZARIFIAN, 2001, p. 68). Adiante, sob uma
perspectiva de aprendizagem, sugere que a competência “é um entendimento prático de situações que se apoia em conhecimentos adquiridos e
os transforma na medida em que aumenta a diversidade das situações.”
(ZARIFIAN, 2001, p. 72).
Ainda, destaca o referenciado autor, que “A competência é a fa144
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culdade de mobilizar redes de atores em torno das mesmas situações, é
a faculdade de fazer com que esses atores compartilhem as implicações
de suas ações, é fazê-los assumir áreas de corresponsabilidade.” (ZARIFIAN, 2001, p. 74). Desta perspectiva de definição, destaca-se a noção de
mobilizar atores em uma configuração de rede e o compartilhamento das
responsabilidades.
Nas organizações públicas, notadamente naqueles arranjos institucionais cujo propósito dominante é o de articular múltiplos atores em torno
de objetivos complexos tais como a promoção do desenvolvimento social
e econômico, essa dimensão do conceito de competência assume especial
relevância.
A administração pública brasileira assistiu a emergência do conceito de gestão por competências mais intensamente a partir de 2005 (PIRES
et al., 2005). É importante registrar que esse conceito no Brasil surgiu, em
especial na esfera federal de governo, sob intensa influência da Escola Nacional de Administração Pública – ENAP (LEAL; BAUER, 2014). A noção
de competências na administração pública vem transformar o que se entende por gestão de carreiras (HONDEGHEM; HORTON; SCHEEPERS,
2006; LEAL; BAUER, 2014) e a dimensão da capacitação, notadamente
nos espaços das escolas de governo (PIRES et al., 2005). Neste particular,
vem se destacando estudos para a definição de competências gerenciais
no âmbito da administração pública desenvolvem-se, de modo geral, sob
a forma de estudos de caso. André e Ciampone (2007), neste particular,
realizaram estudo em profundidade sob a forma de pesquisa ação buscando
identificar as competências gerenciais para atuação em unidades básicas de
saúde. O referido estudo partiu da perspectiva dos gestores e assentou-se,
fundamentalmente, na coleta de dados realizada mediante entrevistas.
Com a edição do Decreto Federal nº 5.707/2006 é instituída a PoRev. Estudos Legislativos, Porto Alegre, ano 10, n. 10, p. 139-176, 2016
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lítica Nacional de Desenvolvimento de Pessoal – PNDP, que assim define
competência, com viés fortemente orientado para a capacitação de pessoas:
Art. 2º [...]:
II – gestão por competência: gestão da capacitação
orientada para o desenvolvimento do conjunto de
conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias
ao desempenho das funções dos servidores, visando
ao alcance dos objetivos da instituição. (BRASIL,

2006).

É nesse ato que se assenta a gestão por competências no âmbito
da Administração Pública Federal (AMARAL, 2006). Desse modo, em

sua formalização pioneira a gestão por competências mostra-se relacionada ao desenvolvimento de pessoas, ou seja, orientada para a
identificação de lacunas de competências e formação de servidores
públicos.
Percebe-se, assim, um movimento de transição de uma gestão de pessoas de contornos tradicionais (assentadas nas práticas
essencialmente cartoriais, entenda-se procedimentos de folha de
pagamento, controles de efetividade, expedição de atos, entre outras atividades que, a despeito da sua importância, representam um
escopo limitado da gestão) para a adoção de práticas e políticas de
gestão de pessoas mais alinhadas com a estratégia da organização
(SCHIKMANN, 2010; BERGUE, 2014). Como consequência disso,
a adoção do conceito de competência nas práticas de gestão de pessoas no setor público tende a promover um deslocamento de foco, do
cargo para as pessoas. A perspectiva de gestão de pessoas focada no
cargo público tende a assentar sua ênfase nas correspondentes atribuições, realidade em que as pessoas são tomadas como servidores
admitidos para desempenhar as atribuições de um cargo. Esse olhar
146
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destaca um componente estático (o da definição legal das atribuições
do cargo). A isso se pode opor a perspectiva dinâmica, qual seja, a
do servidor reconhecido como uma pessoa dotada de competências,
existentes ou a serem desenvolvidas, mobilizáveis para a produção
de valor público.
Nesse cenário, o conceito de competência vem se firmando
como balizador das práticas mais consistentes da gestão de pessoas
no contexto da administração pública contemporânea (LEME, 2011;
SILVA; MELLO; TORRES, 2013; FEVORINI; SILVA; CREPALDI, 2014).
2.1 Desafios do mapeamento de competências
Segundo Brandão e Bahry (2005), a gestão por competências tem
como um de seus esteios centrais a identificação e o tratamento das lacunas
de competências. Isso significa “reduzir ao máximo a discrepância entre
as competências necessárias à consecução dos objetivos organizacionais
e aquelas já disponíveis na organização” (BRANDÃO; BAHRY, 2005, p.
179). A abordagem dos autores parte da estratégia da organização, referencial fundamental para a identificação das lacunas a partir do citado cotejo
entre o que existe de competências nas pessoas e o que se faz necessário
para a consecução dos propósitos institucionais.
Silva e Mello (2013) destacam, nesse sentido, o pressuposto comprometimento e ação da alta administração no cenário de alinhamento da
adoção do conceito gerencial entrante em relação à estratégia da instituição. As autoras assinalam que:
É extremamente necessário analisar e considerar os
fundamentos e objetivos do órgão público em questão
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para que se possa desenvolver o correto mapeamento das competências necessárias e das já existentes.
(SILVA; MELLO, 2013, p. 116).

Ainda na esteira dos estudos que analisam as experiências de adoção da gestão por competências na administração pública brasileira, Giudice (2012) destaca também os desafios culturais que se impõem.
Silva e Mello (2013) sinalizam a necessária atenção ao momento
da sensibilização no processo de adoção da gestão por competências. Destacam as autoras que:
[...] é preciso deixar claro que a implantação da gestão
por competências não implica no processo de avaliação de desempenho. O decreto federal nº 5.707/2006
deixa claro que a implantação da gestão por competências visa à capacitação.” (SILVA; MELLO, 2013,
p. 116).

Revisando experiências de implantação da gestão por competências em outros países, Capuano (2015) assinala, entre outros aspectos, os
limites da prática de contratação de “consultorias de mercado” ante a opção por “consultorias dos departamentos vinculantes”.
Com base nos depoimentos dos gestores nos órgãos,
as parcerias com os órgãos vinculantes parecem ter
produzido resultados melhores, com alguns respondentes informando que as causas de seus problemas
tinham sido justamente as consultorias de mercado.
(CAPUANO, 2015, p. 387).

Em se tratando especialmente do trabalho de identificação das competências necessárias à consecução da estratégia organizacional, e aquelas
efetivamente existentes, parâmetros básicos para a identificação das lacunas de competências (objeto, por sua vez, da política de desenvolvimento
de pessoas), especial destaque merece a metodologia de mapeamento. Nes148
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se particular, destaca-se não somente o imperativo de efetivo envolvimento
das pessoas no processo, que se aproxima, em sua essência, de um trabalho
de pesquisa, empregando técnicas de coleta (análise documental, entrevistas, observação, questionários, grupos focais, etc.) e técnicas de análise de
dados (análise de conteúdo, análise estatística, etc.), mas também o profundo conhecimento do contexto, da estrutura e da dinâmica da organização
em suas especificidades e sutilezas em suas expressões técnica e política.

2.2 Técnicas de pesquisa para mapeamentos de competências
Mapear competências não se diferencia de um procedimento de
pesquisa. Para isso, os instrumentos de coleta de dados, utilizados de forma
combinada constituem os instrumentos fundamentais para a identificação
de competências. Brandão e Bahry (2005) indicam como técnicas e procedimentos para mapeamento de competências os seguintes: a análise documental; a entrevista; a observação; e o questionário.
A análise de documentos constitui fonte de dados essencial na exata medida em os textos sejam considerados confiáveis. Além da disponibilidade dos dados e suas fontes, ressalta-se, em um trabalho de elevada
complexidade, a relevância do conhecimento em relação à organização.
As entrevistas permitem a obtenção de dados referentes a percepções, posturas e atitudes dos servidores relativamente a determinado fato,
situação ou fenômeno. A condução de uma coleta de dados a partir de uma
entrevista permite um aprofundamento e direcionamentos da investigação
a fim de explorar pontos interessantes. Além disso, essa técnica de coleta
de dados tem elevado potencial quando se aborda um tema complexo e
pouco explorado. Ainda com o propósito de destacar o caráter dialógico
das entrevistas, pode-se citar Mattos (2005, p. 826), que propõe a aproxiRev. Estudos Legislativos, Porto Alegre, ano 10, n. 10, p. 139-176, 2016

Estudos Legislativos 2016.indb 149

149

17/01/2017 17:12:36

E

S

T

U

D

O

S

L

E

G

I

S

L

A

T

I

V

O

S

mação das entrevistas a uma “forma especial de conversação”.
Em se tratando, ainda, de buscar a captura de uma noção que se reveste de elevado grau de subjetividade, a entrevista também contribui para
identificar as diferentes percepções das pessoas-fonte, e as interpretações
que constroem (SILVERMAN, 2009), em especial quanto ao conceito de
competência.
Enquanto técnica de coleta de dados para fins de mapeamento de
competências, a observação tem caráter complementar, contribuindo para
o esclarecimento e melhor compreensão de uma situação em seu contexto,
interagindo diretamente com o fenômeno estudado (APOLINÁRIO, 2006).
O questionário, por fim, constitui instrumento de coleta de dados
cuja adoção exige prévio conhecimento do fenômeno investigado. Podem
envolver perguntas abertas ou fechadas (APOLINÁRIO, 2006). A estruturação dos itens que integram o questionário, para fins de mapeamento de
competências requer que o esforço exploratório anterior levante elementos
significativos que permitam estabelecer os parâmetros de captura de um
novo e mais específico conjunto de dados.
Especificidades de contexto, tais como complexidade, tempo disponível para levantamento e tratamento dos dados, perfil das pessoas fontes, entre outros, sugerem, ainda a adoção de estratégias combinadas e alternativas tais como o recurso da visualização de dados (SIBBET, 2014).
A visualização das informações tem como objetivo ativar insights mais
significativos em relação aos dados coletados, permitindo uma melhor elaboração dos resultados. Nessa mesma perspectiva, Roam (2012) afirma
os benefícios do Visual Thinking (pensamento visual) para agilizar e potencializar a construção de resultados mais significativos, qualificando os
processos de coleta de informações.
O levantamento de dados realizado em atividades em grupo requer
150
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também estratégias de registro e diálogo que privilegiem a inteligência
coletiva (BROWN, 2010). Empregar os princípios do Design Thinking,
que explora a diversidade no movimento de convergência e divergência
em dinâmicas de diagnóstico e de avaliação envolvendo fenômenos complexos amplia o potencial de aproximação do pesquisador em relação ao
objeto de estudo.
3 METODOLOGIA
Considerando as feições do objeto de pesquisa – a descrição e análise do processo de desenvolvimento de uma metodologia específica de
mapeamento de competências – o estudo caracteriza-se como de natureza
qualitativa. Tendo em vista, ainda, que se desenvolve em um contexto específico – a Agência Gaúcha de Desenvolvimento e Promoção do Investimento – a estratégia de pesquisa enquadra-se no conceito de estudo de caso
(YIN, 2005). Para o autor, essa abordagem se caracteriza pela investigação
de um “um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real”,
especialmente quando “os limites entre o fenômeno e o contexto não são
claramente definidos” (YIN, 2005, p. 32).
A coleta dos dados deu-se essencialmente a partir de relatórios,
planilhas, gráficos e outros documentos produzidos no transcurso do desenvolvimento do projeto de mapeamento de competências ocorrido no
contexto de um processo de reestruturação da AGDI no período de julho
de 2015.
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS DA PESQUISA
O projeto desenvolvido na AGDI aborda o processo de mapeamento de competências dos servidores que constituiu fundamento para dois
desdobramentos essenciais: a) a realocação das pessoas e a formação de
equipes em um movimento de reestruturação organizacional; e b) o desenvolvimento de um plano de desenvolvimento dos servidores baseado em
competências.
O objeto de estudo desta pesquisa restringe-se ao primeiro tópico
indicado: a mapeamento de competências para fins de realocação das pessoas e a formação de equipes em um movimento de reestruturação organizacional.
Esta seção está organizada em tópicos que contextualiza o cenário
onde foi realizado o estudo, apresenta as fases do processo e metodologias
aplicadas, bem como os resultados obtidos na primeira etapa.
4.1 Contexto em transformação: estratégia e competências da AGDI
em processo de formulação
Em um contexto de transição de governo, que se processa em um
cenário de crise financeira do Estado, a nova administração assume com a
proposta de uma política de desenvolvimento que, entre outras diretrizes,
assenta-se na promoção de esforços de racionalização do gasto público.
Consequentemente, no âmbito da Agência ocorre uma mudança no perfil
de atuação, e a instituição tem o desafio de adaptar-se, num curto espaço de
tempo, às novas políticas e diretrizes estratégicas.
A fim de desenvolver metodologias que respondam com efetividade ao novo contexto, trazendo resultados inovadores para a administração,
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impôs-se como necessária a criação de uma abordagem de rápida aplicação, que possibilitasse a identificação e a caracterização dos perfis das
lideranças – a flexibilidade do líder revelava-se como de extrema importância para a reestruturação e a adaptação às novas diretrizes emergentes.
Esse aspecto essencial de contexto, vale assinalar, contrasta com o modelo
proposto por Brandão e Bahry (2005), que pressupõe uma estratégia preexistente. No caso da AGDI, o processo de reorientação estratégica e o
movimento de mapeamento de competências eram desenvolvidos paralelamente.
Assume-se, então, os pressupostos da complexidade, em oposição
a uma perspectiva linear e cartesiana de leitura do contexto de trabalho.
Desse modo, reconheceu-se que o processo de mapeamento das competências por vezes estabelecia um ciclo de interdependência e recursividade em
relação à redefinição de aspectos da estratégia da Agência. A partir disso,
os dados levantados permitem sugerir que é possível empreender esforços
de adoção de conceitos da gestão por competências, e ver esse conteúdo
conceitual sendo debatido e compartilhado pelas pessoas, ainda que em
condições distantes daquelas consideradas ideais.
Considerando as condições do contexto em transformação revelou-se, de um lado a necessidade e o interesse dos gestores conhecerem as características de perfil do quadro de servidores, e, de outro lado observou-se
um ambiente de insegurança por parte dos servidores em razão da instabilidade inerente aos processos de transição de governos. Diante dessas limitações de ambiente, o presente estudo se propõe a sinalizar a viabilidade do
desenvolvimento de metodologia alternativa de mapeamento e identificação das competências que responda às contingências da realidade.
Ainda, assume-se aqui uma relação de interdependência entre
competência e contexto. O estudo demonstrou, pelas feições colaborativas
Rev. Estudos Legislativos, Porto Alegre, ano 10, n. 10, p. 139-176, 2016
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do trabalho de mapeamento conduzido, que o contexto organizacional conforma a mobilização da competência, mas a explicitação da competência.
Ou seja, a competência é influenciada pelas relações sociais, de modo que
as equipes e o ambiente de trabalho (momento institucional, nível de transparência e comunicação, ente outros) afetam a geração e a ativação dos
conhecimentos, das habilidades e das atitudes.
Evidencia-se aqui, também, os resultados observados em relação
à utilização de uma metodologia ágil e criativa, baseada nos conceitos do
Design Thinking (BROWN, 2010) e do Visual Thinking – Pensamento
Visual – (ROAM, 2012). Esse modelo de trabalho assenta-se também na
percepção das pessoas diretamente envolvidas e em um contexto de reorientação institucional cercado de inerentes indefinições, considerando a
decorrente multiplicidade de perspectivas.
Outro fundamento utilizado na coleta e no tratamento dos dados
deste estudo foi o princípio da visualização de dados (SIBBET, 2014). Esse
recurso empregado de forma complementar assumiu caráter de diferencial
substantivo como inovação metodológica. Agilizou o processo de análise e
a compilação dos perfis dos líderes.
4.2 Fases do Processo: a aplicação do modelo de mapeamento de competências
As fases do processo de mapeamento de perfil de liderança desenvolvida para a realocação das pessoas e a formação de equipes em um
movimento de reestruturação organizacional são as seguintes: a) coleta de
dados; b) aprofundamento dos dados; e c) formação das equipes.
4.2.1 Fase 1: Coleta de dados
Esta fase se caracteriza pela coleta de dados e outras informações
154
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pessoais e profissionais relativas a cada servidor. O desenvolvimento desta
fase esteve sob a condução dos membros do Departamento de Planejamento da Agência, também responsáveis pela pesquisa e formulação do modelo de mapeamento de competências (que constitui objeto deste estudo), e
também pela concepção e condução das dinâmicas de grupo.
O modelo formulado foi previamente validado e patrocinado pela
alta administração – Presidente e Diretor Administrativo –, aspecto que
conferiu legitimidade e sustentação ao processo. Esse envolvimento é determinante para a assimilação transformadora que o conceito de competência potencializa (SILVA; MELLO, 2013).
Os procedimentos de coleta de dados utilizados nesta primeira fase
foram:
1. Avaliação de currículos: formação acadêmica e experiência profissional.
2. Questionário de autoavaliação: nesta etapa foi criado um gabarito para a visualização dos perfis.
3. Dinâmicas de Grupo:
• Avaliação 360° aberta: características lembradas instantaneamente pelas pessoas
• Avaliação 360° por competências: as avaliações foram realizadas a partir das competências essenciais identificadas.
• Auto avaliação aberta: característica reconhecida instantaneamente pela pessoa.
• Auto avaliação por competências: auto avaliação realizada
a partir das competências.
Os procedimentos de coleta de dados inovaram com a introdução
de um gráfico visual (SIBBET, 2014) que operava como gabarito das respostas do questionário de avaliação. Foi possível também, a partir desse
Rev. Estudos Legislativos, Porto Alegre, ano 10, n. 10, p. 139-176, 2016
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instrumento agilizar a visualização do perfil das equipes estudadas.
Na compilação dos resultados o infográfico criado (template) permitiu a visualização dos achados de pesquisa, permitindo criar uma ficha
visual de cada servidor (SIBBET, 2014). Esse recurso foi de grande valor
para os gestores absorverem grande quantidade de informações, própria de
um contexto ainda pouco conhecido, instável e, em alguma medida, adverso devido ao momento de transição, e, fundamentalmente, em um período
bastante reduzido de tempo.
Relevante destacar que a aplicação das demais etapas do processo
– Fases 2 e 3 – não contaram com a participação dos membros do Departamento de Planejamento da AGDI. Deste modo, os dados utilizados para
esta pesquisa derivaram de relatos de reuniões entre os membros da equipe
do projeto e a alta administração (fase 2) e do relatório final com a configuração de reestruturação da AGDI e a formação das equipes (Fase 3).
Na fase 1, a implementação do projeto de mapeamento de competências que constituiu o objeto deste estudo consumiu um total de 24 horas
para o desenvolvimento da metodologia considerando as necessidades e
as características da instituição. Nesta etapa foram definidas com a alta
administração as competências essenciais necessárias para alavancar as
entregas da instituição. O público envolveu 45 servidores e o processo foi
desenvolvido por adesão voluntária, alcançando a participação efetiva de
38 servidores (7 servidores não participaram do processo).
Foram realizadas 6 reuniões presenciais, uma por diretoria, totalizando 9 horas de atividades presenciais. Na compilação do material colhido e consolidação dos resultados foram utilizadas 40 horas de trabalho
interno da equipe responsável pelo processo.
Na coleta de dados sobre competências, buscando identificar as
características dos servidores foram utilizados 3 instrumentos de coleta de
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dados: a) dinâmicas de grupos, com avaliação 360°; b) auto avaliação; c)
análise de currículo.
Os 45 (finalizaram 38) servidores foram divididos em grupos conforme a estrutura da AGDI até aquele momento, sem a participação das chefias.
Sabe-se que, no contexto da gestão pública, podem existir diferentes papéis que cada servidor assume. Objetivando a captação da percepção
de cada indivíduo, e não a representação do servidor público, as dinâmicas foram de curta duração, com técnicas de ativação do lado direito do
cérebro. Acreditava-se que, dessa forma, ter-se-ia maior chance de obter
respostas mais próximas de um consenso.
Todas as dinâmicas foram iniciadas com a participação da alta administração da Agência, enfatizando o contexto de mudança e a importância da participação de todos, bem como o esclarecimento dos objetivos do
trabalho (SILVA; MELLO, 2013). Uma das premissas do processo – também enfatizada pela alta administração – era de que a participação, apesar
de importante, não era obrigatória, deixando os servidores com liberdade
e maior comprometimento com o processo. Dado o momento de transição
de governo, com a entrada de 100% de novos gestores na instituição, e,
consequentemente, a inexistência de um histórico de trabalho com as equipes, as chefias optaram por não participar das avaliações 360°. A seguir a
presentam-se os procedimentos aplicados:
4.2.1.1 Dinâmica de abertura
A dinâmica de abertura “quebra gelo” visou a trazer o grupo para
um nível de participação integral. Foi pedido que cada indivíduo registrasse, em uma única palavra, seu sentimento quanto ao momento em que
se encontrava a instituição. O objetivo dessa atividade era capturar uma
primeira percepção sobre o estado emocional de cada um.
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4.2.1.2 Dinâmica 1 – reflexão individual
A primeira dinâmica consistiu em uma reflexão sobre o futuro da
AGDI a partir dos desafios vividos neste período de transição. O objetivo
era, a partir dessa construção de uma visão de futuro de Agência, estimular
a reflexão e abrir um espaço para que os participantes pudessem falar sobre
suas angústias e preocupações, já que a AGDI encontrava-se num momento de incertezas (figura 1).
As perguntas foram respondidas, por escrito, em 15 minutos, e as
folhas deveriam ser identificadas. Mesmo com os cuidados já observados,
pudemos observar que alguns servidores optaram pela resposta padrão,
sem exposição.
4.2.1.3 Dinâmica 2 – Presente

Figura 1: Dinâmica 1 – Reflexão individual

A segunda dinâmica, intitulada “Presente”, consistiu numa avaliação 360°, separada em duas etapas. Optou-se pela avaliação por escrito,
com posterior devolutiva, dado o grau de maturidade das equipes envolvidas (figura 2).
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Etapa 1: O “presenteado” sentou-se à cabeceira da mesa. Os participantes receberam uma folha, que foi dividida em quatro partes, onde foi
registrado o nome do “presenteado”, conforme a ilustração acima. Nessa
atividade, foram usados apenas os quadrantes superiores. À esquerda, deveriam ser escritos, no mínimo, 3 pontos de destaque do “presenteado”;
à direita, 3 pontos que o “presenteado” deveria desenvolver. Observe-se
que, nesta primeira etapa, os pontos destacados eram de livre escolha, sem
nenhuma indução ou obrigatoriedade de relação com as competências essenciais.

Figura 2: Dinâmica 2 – Presente

Enquanto era avaliado pelos colegas, o “presenteado” deveria fazer
sua auto avaliação no mesmo formato já descrito – à esquerda, no mínimo,
3 pontos de destaque; à direita, 3 pontos que o deveria desenvolver. Na sua
folha deveria vir a identificação de que tratava-se de sua auto avaliação.
Cada “presenteado” sentou-se à cabeceira por 2 minutos – a rapidez, neste processo, é ponto chave para que ocorra o mínimo de manipulação nas informações. Todos os participantes foram “presenteados”.
Rev. Estudos Legislativos, Porto Alegre, ano 10, n. 10, p. 139-176, 2016
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Etapa 2: Iniciamos a etapa 2 apresentando e explicando as competências essenciais (RUAS, 2005), definidas pela nova Direção da AGDI
(figura 3).

Figura 3: Competências essenciais da AGDI

As competências foram definidas considerando quatro dimensões:
Planejamento, Resultado, Indivíduo e Relacionamento (figura 4).

Figura 4: Mapa de liderança: dimensões
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Para cada dimensão foram definidas três competências essências
apresentadas a seguir (figura 5):
COMPETÊNCIA
Proatividade / Iniciativa

Foco em resultado
Organização / Planejamento
Foco no Cliente /
Cultura da Qualidade
Negociação / Comunicação
Trabalho em equipe / Relacionamento interpessoal
/

Tomada de Decisão
Aprender Continuamente
Liderança
Visão Estratégica

Agir antecipadamente, assumindo as responsabilidades pelas
próprias escolhas e ações frente às situações impostas pelo meio.
Compor uma visão global do processo da instituição ou atuação,
avaliando os impactos de uma ação em suas diversas dimensões.

Visão sistêmica

Flexibilidade
Adaptabilidade

DEFINIÇÃO

Realizar as atividades de forma produtiva e orientada aos resultados.
Definir meios adequados para atingir os objetivos, considerando as prioridades e implicações dos prazos estabelecidos,
realizando múltiplas atividades organizadamente.
Buscar melhoria contínua para que as atividades tenham qualidade, agindo de forma a atender as necessidades dos clientes, observando as orientações institucionais.
Agir conciliadoramente, traçando estratégias, visando à obtenção
de resultados satisfatórios para as partes envolvidas em tratativas, sabendo expressar as ideias de modo claro.
Saber trabalhar com grupos de pessoas que detenham habilidades e conhecimentos diversos e complementares, propiciando sinergia e otimização de resultados.
Adaptar-se às inovações e estruturas, sabendo viver e conviver continuamente com as mudanças gerenciais, tecnológicas, ocupacionais e contextuais.
Analisar riscos e oportunidades para a tomada de decisão,
vislumbrando, inclusive, situações de médio e longo prazo.
Apresentar pré-disposição para aprender, vontade de se manter continuamente atualizado e buscar sempre oxigenar o conhecimento.
Inspirar, mobilizar e conduzir pessoas para alcançar objetivos.
Ter clareza e comprometimento com objetivos estratégicos
e valores da instituição e saber conduzir as ações para aonde
se quer chegar.
Figura 5: Definição das competências

Após, conforme figura 6, foi solicitado a cada participante que repetisse a atividade anteriormente feita – presente – utilizando apenas as
competências essenciais (RUAS, 2005).
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Figura 6: Dinâmica 2 – Presente: etapa 2

Os quadrantes inferiores foram preenchidos da seguinte maneira:
à esquerda, deveriam ser escritos, no mínimo, 3 competências essenciais
de destaque do “presenteado”; à direita, 3 competências essenciais que o
“presenteado” deveria desenvolver. A autoavaliação também foi feita no
mesmo formato, utilizando-se as competências essenciais. Cada participante foi “presenteado” por, em média, 3 minutos.
Vale salientar que, durante a apresentação e a realização da dinâmica 2, foram apresentados alguns modelos mentais, como:
• Dificuldade de avaliar o colega (“não o conheço o suficiente”).
• Optar por omitir-se do processo (“não quero que me avaliem,
então não avaliarei ninguém).
• Pouco tempo para a execução do que estava sendo pedido.
• Manifestar interesse em receber feedback da avaliação dos colegas.
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4.2.1.4 Dinâmica 3 – o que eu levo?
A última dinâmica tinha como objetivos possibilitar aos participantes a expressão da sua visão do cenário da AGDI naquele momento de
indefinições em que nos encontrávamos e a indicação de qual das áreas
gostariam de trabalhar, conforme uma possível nova estrutura (figura 7).
Além disso, a dinâmica 3 possibilitou uma análise de consistência
dos resultados obtidos na dinâmica 1 e um aprofundamento no conhecimento do perfil de cada um dos participantes.
Essa atividade demandou o tempo de 15 minutos. Observou-se que
alguns participantes optaram pela não exposição, mas todos responderam
sobre a área de interesse.
4.2.1.5 Autoavaliação – Questionário

Figura 7: Dinâmica 3 – O que eu levo?

Além da autoavaliação realizada na dinâmica de grupos, enviamos,
por e-mail, um questionário, a partir das competências essenciais, que deveria ser preenchido e entregue em 24 horas. (APOLINÁRIO, 2006).
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Conforme Brandão e Bahry (2005), o questionário é a técnica de
coleta de dados mais utilizada para mapeamento de competências e, como
neste caso, se apoiou nos dados coletados a partir das técnicas anteriormente utilizadas (figura 8).
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Figura 8: Questionário de auto avaliação
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Como grade de respostas para esse questionário, foi desenvolvido
um gráfico para visualização das respostas, o que facilitou a identificação
do equilíbrio de cada um dos participantes no que dizia respeito às competências essenciais, além do perfil de cada uma das equipes (figura 9).

Figura 9: Gráfico de visualização das respostas

Nessa atividade, com maior tempo de preenchimento, alguns participantes se organizaram para responder da mesma maneira, confirmando
expectativa inicial de que quanto maior o tempo para responder, maior o
risco que se consiga captar a percepção individual de cada um.
4.2.1.6 Análise de currículo
No intuito de conhecer mais sobre a formação acadêmica e a experiência profissional de cada um dos servidores, foi solicitada a atualização
do banco de currículos da instituição e realizada uma análise curricular.
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Essa abordagem alinha-se com a técnica de análise documental a que se
referem Brandão e Bahry (2005).
Todos os currículos foram avaliados e compilados no infográfico
desenvolvido para cada servidor.
4.2.1.7 Compilação do Material – Resultados

Figura 10: Visualização dos resultados

Para análise dos resultados foi desenvolvido um infográfico para
visualização das informações levantadas (figura 10). O histórico profissional da pessoa na instituição e a área de interesse manifestada nas entrevistas foi colocada na esquerda do desenho. Dados do currículo, com pontos
de destaque, informações da experiência profissional e destaque foram colocados à direita (figura 10).
O infográfico contempla, também, as informações sobre o mapeamento de competências com a visualização da auto avaliação e avaliação
360°. Na imagem central identificou-se o servidor, tipo de liderança, nível
de liderança e a palavra com a qual se definiu naquele momento na instituição como a pessoa.
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Para visualização do quadro de servidores disponível foi construído um mapa de servidores caracterizados pela dimensão da liderança: Liderança funcional e liderança sistêmica. Essas categorias são relacionadas
com a dimensão necessidade de treinamento de liderança com foco nas
competências essenciais (figura 11). Estar posicionado mais para cima ou
mais para baixo revela o gap de treinamento e o tempo necessário para formação. Ainda são identificados no grupo de servidores aqueles com perfil
de liderança e os formadores de equipe.

Figura 11: Mapa dos servidores: perfis de liderança

Os servidores funcionais são considerados aqueles que transitam
bem em um cenário de certeza, onde os padrões, regras e estruturas são definidos. O ditos servidores sistêmicos, por sua vez, são aqueles que convivem bem em um ambiente de incerteza, com grau elevado de flexibilidade,
sinalizando potencial para o desenvolvimento de uma liderança colaborativa, orientada para a construção coletiva de soluções.
O perfil dos servidores ficou mapeado na figura 12. Identificou-se
que no quadro de servidores da Agência tem 17% de líderes funcionais e
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24% de líderes sistêmicos. 42% são equipe funcionais e 17% são equipe
sistêmica (figura 12).

Figura 12: Mapa dos servidores: resultados

Ainda, as cores das “carinhas” relevam o nível de maturidade da
formação e da experiência profissional. A partir deste mapa foi possível
definir as políticas de comunicação e envolvimento das equipes e montar o
plano de desenvolvimento dos servidores.
4.2.2 Fase 2 – Aprofundamento dos dados:
A fase 2 é caracterizada pelo aprofundamento dos dados obtidos
na etapa anterior. Esta segunda fase foi realizada exclusivamente pela alta
administração da Agência – Presidente e Diretor Administrativo. Os procedimentos envolveram nesta etapa: a) a realização de entrevistas individuais
(MATTOS, 2005); b) a definição das necessidades da nova estrutura em
relação às diretrizes estratégicas (RIBEIRO et al., 2014) em processo de
consolidação e validação; e c) a análise e o cruzamento das informações
recebidas e formuladas nas fases 1 e 2.
Conforme Brandão e Bahry (2005, p. 184), a entrevista é “utiliRev. Estudos Legislativos, Porto Alegre, ano 10, n. 10, p. 139-176, 2016
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zada para cotejar a percepção dos entrevistados com os dados apurados
na análise documental, visando identificar as competências relevantes à
organização [...].” No caso estudado, as entrevistas individuais foram realizadas pelos gestores da Agência, e utilizadas para aprofundamento de
casos específicos.
Ainda, a partir dos dados coletados nas entrevistas foi possível capturar os sentidos (ANDRÉ; CIAMPONE, 2007) e significados atribuídos
pelos sujeitos em relação ao trabalho e as correspondentes competências
inerentes ao desempenho da Agência. Assim, o delineamento das competências tornou-se mais preciso, qualificando a descrição especialmente
para os fins da segunda fase do projeto – elaboração do plano de desenvolvimento de competências.
4.2.3 Fase 3 – Formação das equipes:
Na fase 3 ocorre a formação das equipes de trabalho a partir dos
resultados obtidos no processo de mapeamento de competências realizado.
Esta fase também foi realizada exclusivamente pelo Presidente e Diretor
Administrativo.
Desta etapa resultou o relatório final do projeto de mapeamento
de competências contendo: a reestruturação da Agência e a formação dos
grupos de trabalho.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo permitiu constatar a viabilidade de desenvolver e utilizar
estratégias capazes de gerar metodologias inovadoras no âmbito da administração pública. Demonstrou o quanto as soluções criativas são capazes
de enfrentar as limitações e os desafios do contexto de mudança. A pesquisa
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permite sugerir, inclusive, que a implementação do projeto de mapeamento
de competências nos moldes empreendidos pode ser considerada, em si,
um exemplo de desenvolvimento de de mobilização de competências.
Verificou-se, ainda, que fatores convencionalmente tomados como
“de restrição” podem ser mitigados e, inclusive, operar como impulsionadores de dinâmicas criativas capazes de solver problemas a custos tendentes a zero e com resultados satisfatórios.
Os movimentos de resistência dos servidores, explicados pelos
atributos de contexto, puderam ser contornados pelo suporte dado pela alta
administração e pelo caráter diferenciado e inovador da proposta levada
a efeito, mesclando instrumentos tradicionais com dinâmicas capazes de
capturar no instante a percepção dos servidores. Respalda essa afirmação o
cotejo realizado entre duas formas distintas de coletar o mesmo tipo de informação, a saber: a entrega de questionário individual que pode ser levado
e respondido em casa; e a utilização de dinâmicas no ambiente de trabalho.
Os resultados revelaram que o “efeito surpresa” decorrente da adoção da
metodologia envolvendo dinâmicas no ambiente de trabalho apresentaram
dados mais consistentes e substantivos. Percebeu-se também com maior
segurança ao nível diferenciado de coerência das respostas, assim como
reveladas as inconsistências.
Outro aspecto a considerar diz respeito ao processo de comunicação promovido pela alta administração. A clareza e a transparência quanto
ao contexto de mudança e a necessidade de envolvimento de todos os servidores para o enfrentamento da situação levou a um nível de engajamento
no processo da ordem de 85% dos servidores da Agência.
Em essência, percebeu-se que a utilização do mapeamento de
competências para a formação de equipes em um cenário de reorientação
estratégica de uma organização é um procedimento valioso, pois permite
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não somente conhecer os ativos de competência, mas, sobretudo, melhor
arranjá-los de forma convergente com o interesse público. Além desses, a
dinâmica objeto do estudo permitiu sugerir que outros benefícios potenciais podem advir da adoção do conceito de competência para a gestão
de pessoas, entre os quais: conhecer os servidores e seus potenciais (gestão de talentos organizacionais); mobilizar esses potenciais em favor de
motivação e de ganhos de produtividade (planejamento e organização da
força de trabalho e gestão do desempenho com ênfase no desenvolvimento
de pessoas); produzir resultados mais qualificados para a administração;
orientar a política de capacitação a partir da identificação das lacunas de
competências; qualificar os concursos públicos (recrutamento, seleção e
formação inicial); qualificar as políticas e práticas de gestão de pessoas.
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COTA PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR
(CEAP) DOS DEPUTADOS DO NORDESTE (2011-2014)
Ranulfo Paranhos1
Willber Nascimento2
Denisson Silva3
José Alexandre da Silva Júnior4
Dalson Britto Figueiredo Filho5
RESUMO
De que modo os deputados federais utilizam os recursos públicos da Cota
para Exercício de Atividade Parlamentar (CEAP)? O objetivo desse trabalho é descrever a utilização da CEAP pelo Deputados Federais da região
Nordeste do Brasil para a legislatura 2011-2014. Em termos gerais, descrevemos como esses Deputados utilizaram as verbas disponibilizadas pela
CEAP. Metodologicamente, utilizamos estatística descritiva para analisar
os dados referentes à CEAP disponibilizados pela Câmara dos Deputados.
Os resultados sugerem que (1) o estado com maior gasto médio foi Sergipe; (2) o PCdoB é o partido político com maior gasto médio; e (3) a área
com maior gasto médio foi a de compra de Passagens.
Palavras-chave: CEAP. Atividade parlamentar. Gasto parlamentar. Deputado Federal. Nordeste do Brasil.
ABSTRACT
How federal representatives use public resources to exercise Cota Parliamentary Activity (CEAP)? The aim of this study is to describe the use of
CEAP by Deputies of Brazil’s Northeast region for the term 2011-2014.
In general terms, we describe how these gentlemen used the funds made
available by the CEAP. Methodologically we use descriptive statistics to
analyze the data relating to CEAP provided by the House of Representatives. The results suggest that (1) the state with the highest average spending was Sergipe; (2) PCdoB is the political party with the highest average
spending; and (3) the area with the highest average expenditure was the
purchase crossings.
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Keywords: CEAP. Parliamentary activity. Parliamentary spending. ����
Congressman. Northeast of Brazil.
1 INTRODUÇÃO
Uma das variáveis mais importantes para o bom funcionamento
do serviço público é a transparência com que são tomadas as decisões e a
transparência com o uso das verbas públicas, quer seja na aplicação direta
em políticas públicas ou como os agentes públicos fazem uso do dinheiro.
A discussão sobre gastos públicos não é novidade na área da Ciência Política e Administração Pública (MUSGRAVE; CULBERTSON, 1953; TIEBOUT, 1956; PEACOCK; WISEMAN, 1961; TULLOCK, 1971; BORCHERDING, 1977; CAMPBELL, 1995; SPINK, 1998; WALLIS, 2000;
HOLCOMBE; LACOMBE, 2001; BRESSER-PEREIRA, 1996; ALMEIDA; GIAMBIAGI; PESSOA, 2006).
No Brasil, os gastos realizados por deputados federais no desempenho de suas funções são totalmente transparentes, com acesso livre no sítio
eletrônico da Câmara dos Deputados6. Esse comportamento de transparência de gastos de agentes públicos tornou-se obrigatório desde a promulgação de Lei 12.527, em 18 de novembro de 2011. A transparência dos gastos
não implica necessariamente o bom uso das verbas públicas. Por exemplo,
não impede que um parlamentar pague mais de R$ 3.000,00 em quatro idas
a um restaurante7. Vale lembrar que os recursos estão disponíveis exclusivamente para o parlamentar e não para terceiros.
Essa pesquisa analisa o uso da Cota para o Exercício da Atividade
Parlamentar (CEAP), entre os anos de 2011 a 2014. De forma mais técnica,
6 <http://www2.camara.gov.br>.
7 <http://veja.abril.com.br/blog/radar-on-line/congresso/jorge-viana-e-ciro-nogueiratorram-milhares-de-reais-em-refeicoes-custeadas-pelo-senado/>.
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como deputados federais nordestinos fazem uso da CEAP? Metodologicamente, utilizamos estatística descritiva para analisar um banco de dados
com informações coletadas no site da Câmara dos Deputados para a legislatura 2011-2014.
A fim de atender ao nosso desenho de pesquisa, a próxima seção
faz uma breve revisão de literatura sobre temas relacionados a responsabilidade fiscal e uso de verbas públicas. Em seguida, apresentamos as nossas
estratégias metodológicas. A terceira seção analisa os resultados referentes
ao uso da CEAP. Por fim, na última seção, fazemos nossas considerações
finais.
2 ATIVIDADE PARLAMENTAR E PODER LEGISLATIVO
Estabelecida pelo ato 43/2009 da Mesa Diretora da Câmara dos
Deputados, a Cota para o Exercício de Atividade Parlamentar (CEAP) passou a vigorar a partir junho de 2009, com propósito de unificar a verba indenizatória que estava em vigor desde 2001, ressarcir o custeio de despesas
características da atividade parlamentar, no desenvolvimento da função.
O valor mensal da CEAP é utilizado pelo deputado por meio de
reembolso; por meio de débito automático no valor da CEAP – no caso
de compra de bilhete aéreo realizada nas companhias aéreas credenciadas. Não há emissão individual de nota fiscal, uma vez que o contrato é
assinado pela própria Câmara.
No caso de reembolso, o deputado tem até 90 dias para apresentar a
documentação comprobatória do gasto, depois da data de prestação do serviço ou de fornecimento do produto. O saldo não utilizado acumula-se ao
longo do exercício financeiro, vedada a acumulação de um exercício financeiro para o ano seguinte. Concluído o processo de conferência dos docu-
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mentos exigidos para reembolso – cujo prazo varia em função do volume
e da complexidade do material apresentado –, o valor a ser reembolsado é
depositado na conta do parlamentar em até três dias úteis (FIGUEIREDO
FILHO; SILVA JÚNIOR, 2012).
O valor da Cota Parlamentar é diferente para cada estado da Federação, porque leva em consideração o preço das passagens aéreas de
Brasília até a capital do estado pelo qual o deputado foi eleito, segundo
quadro abaixo.
QUADRO 1. CEAP por Unidade da Federação
Unidade da Federal
ACRE
ALAGOAS
AMAZONAS
AMAPÁ
BAHIA
DISTRITO FEDERAL

Valor (R$)
44.632,46
40.944,10
43.570,12
43.374,78
39.010,85
30.788,66

ESPÍRITO SANTO
37.423,91
GOIÁS
35.507,06
MARANHÃO
42.151,69
MINAS GERAIS
36.092,71
MATO GROSSO DO 40.542,84
SUL
MATO GROSSO
39.428,03
PARÁ
42.227,45

Unidade da Federal
PARAÍBA
PERNAMBUCO
PIAUÍ
PARANÁ
RIO DE JANEIRO
RIO GRANDE DO
NORTE
RONDÔNIA
RORAIMA
RIO GRANDE DO SUL
SANTA CATRINA
SERGIPE

Valor (R$)
42.032,56
41.676,80
40.971,77
38.871,86
35.759,97
42.731,99

SÃO PAULO
TOCANTIS

37.043,53
39.503,61

43.672,49
45.612,53
40.875,90
39.877,78
40.139,26

Fonte: Câmara dos Deputados (2016).

2.1 Despesas que podem ser pagas com a CEAP
Os parlamentares têm até 90 dias, após o fornecimento do produto
ou prestação do serviço, para apresentar a documentação comprobatória do
gasto necessária ao reembolso. As despesas que podem ser pagas com os
182
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recursos da cota parlamentar são, segundo a Câmara dos Deputados:
1 - Passagens aéreas;
2 - Telefonia;
3 - Serviços postais, vedada a aquisição de selos;
4 - Manutenção de escritórios de apoio à atividade parlamentar,
compreendendo locação de imóveis, pagamento de taxa de condomínio,
IPTU, seguro contra incêndio, energia elétrica, água e esgoto, locação de
móveis e equipamentos, material de expediente e suprimentos de informática, acesso à internet, assinatura de TV a cabo ou similar, locação ou
aquisição de licença de uso de software, assinatura de publicações;
5 - Fornecimento de alimentação do parlamentar;
6 - Hospedagem, exceto do parlamentar no Distrito Federal;
7 - Despesas com locomoção, contemplando: locação ou fretamento de aeronaves; locação ou fretamento de veículos automotores até
o limite incalculável de R$ 10.900,00 (dez mil e novecentos reais) mensais; locação ou fretamento de embarcações; serviços de táxi, pedágio e
estacionamento até o limite global incalculável de R$ 2.700,00 (dois mil e
setecentos reais) mensais; passagens terrestres, marítimas ou fluviais.
8- combustíveis e lubrificantes até o limite inacumulável de R$
6.000,00 (seis mil reais) mensais;
9 - serviços de segurança prestados por empresa especializada até
o limite inacumulável de R$ 8.700,00 (oito mil e setecentos reais) mensais;
10 - contratação, para fins de apoio ao exercício do mandato parlamentar, de consultorias e trabalhos técnicos, permitidas pesquisas socioeconômicas;
11 - divulgação da atividade parlamentar (exceto nos 120 dias anteriores à data das eleições de âmbito federal, estadual ou municipal, se o
deputado for candidato na eleição)
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12 - participação do parlamentar em cursos, palestras, seminários,
simpósios, congressos ou eventos congêneres, realizados por instituição
especializada, até o limite mensal inacumulável correspondente a 25%
(vinte e cinco por cento) do valor da menor cota mensal fixada no Ato da
Mesa 43/09 (R$7.697,17, considerada a menor cota a que contempla os
deputados do DF, atualmente no valor de R$30.788,66).
13- complementação do auxílio-moradia de que trata o Ato da
Mesa nº104/88, até o limite inacumulável de R$1.747,00 mensais.
Possui livre franquia o telefone de titularidade da Câmara dos Deputados instalado em imóvel funcional ocupado por: integrante da Mesa;
líder do governo na Câmara ou no Congresso (se deputado); líder de partido político, de bloco parlamentar, da maioria ou da minoria; procuradora
especial da mulher; procurador parlamentar; e ouvidor parlamentar.
2.2 Restrições para uso da cota parlamentar
As restrições ao uso da cota são as seguintes:
1 - não se admitirá a utilização da cota para ressarcimento de despesas relativas a bens fornecidos ou serviços prestados por empresa ou
entidade da qual o proprietário ou detentor de qualquer participação seja o
deputado ou parente seu até o terceiro grau;
2 - não se admitirá o ressarcimento de despesa com locação de
imóvel pertencente ao próprio deputado ou à entidade de qualquer natureza
na qual ele possua participação;
3 - é vedado o reembolso de pagamento realizado à pessoa física,
salvo nas hipóteses de locação de imóvel, locação ou fretamento de aeronave ou embarcação, prestação de serviços de táxi e no caso de pessoa
jurídica comprovadamente isenta da obrigação de emitir documento fiscal;
184
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4 - não será objeto de ressarcimento a despesa efetuada com gêneros alimentícios ou aquisição de material permanente, de duração superior
a dois anos;
5 - os contratos de locação de bens móveis não poderão conter
cláusulas que admitam a possibilidade de aquisição do bem mediante utilização da cota;
6 - a locação de veículo automotor não contemplará o serviço de
motorista e só poderá ser prestada por pessoa jurídica especializada, sendo
permitida a contratação de seguro;
7 - a cota não poderá ser antecipada, transferida de um beneficiário
para outro, convertida em pecúnia ou associada, ainda que parcialmente, a
outros benefícios, verbas ou cotas.
8 - não serão permitidos gastos de caráter eleitoral;
9 - nos 120 dias anteriores à data das eleições gerais e municipais,
os deputados que forem candidatos não poderão utilizar recursos da cota
para pagar divulgação da atividade parlamentar (Ato da Mesa 40/2012);
10 - os gastos referentes à participação do parlamentar em cursos,
palestras, seminários, simpósios, congressos ou eventos congêneres não
poderão ser realizados em cursos de educação básica, graduação e pós-graduação. Além disso, para fins de ressarcimento das despesas, durante
a realização da atividade o parlamentar não poderá faltar às sessões de
Plenário nem às reuniões das comissões de que seja membro.
2.3 Adicional no valor da cota parlamentar
Atribui-se o adicional de R$ 1.353,04 ao valor da cota mensal do
deputado que exerce o cargo de:
1 - líder ou vice-líder de partido político, de bloco parlamentar ou
da minoria;
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2 - líder ou vice-líder do governo na Câmara dos Deputados ou no
Congresso Nacional;
3 - presidente ou vice-presidente de comissão permanente;
4 – representante de partidos políticos com menos de um centésimo da composição da Câmara dos Deputados.
O exercício concomitante de mais de um dos cargos não implicará
acumulação do adicional. Além desses gastos, há despesas de assessores que
podem ser pagas com a CEAP. São reembolsáveis as despesas de funcionários a serviço: com passagens aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais; com
hospedagem; com locação ou fretamento de veículos, aeronaves e embarcações; com serviços de táxi; com pagamento de pedágio e estacionamento.
Desde julho de 2014, cópias digitalizadas das notas fiscais referentes a gastos da Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar estão
disponíveis no portal da Câmara, na área de transparência. Vale lembrar
que a responsabilidade pela digitalização das notas fiscais é dos gabinetes
parlamentares. O material digitalizado pela assessoria dos deputados é encaminhado à área responsável pela administração das cotas, que se ocupa
de tornar público o conteúdo das notas.
É importante observar que há algumas limitações na divulgação do
conteúdo das notas. De acordo com o parágrafo 1.º do art. 2.º da portaria
citada, as despesas telefônicas não são digitalizadas, porque as notas
contêm dados que devem ser preservados em razão da garantia do sigilo
telefônico. Nesse caso, o cidadão que quiser ter acesso a essas notas pode
fazer o pedido pelos canais de atendimento da Lei de Acesso à Informação.
Os gastos com bilhete aéreo realizados em companhias aéreas credenciadas pela Câmara também não são objeto de reembolso e, por isso,
não há emissão individual de nota fiscal. O valor gasto é debitado automaticamente do valor da cota do respectivo parlamentar. Assim, na página da
186
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cota no portal da Câmara, a identificação do gasto na coluna «NF/Recibo»
é feita pelo número do bilhete.
2.4 CEAP e a Responsabilidade Fiscal
A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF, Lei n.º 101, de 04.05.2000),
tem como propósito fundamental regular o disposto no capítulo II do título
VI da Constituição Brasileira e estabelecer uma gestão pública responsável capaz de conferir a continuidade do equilíbrio das contas públicas
(CULAU; FORTIS, 2006).
A Lei de Responsabilidade Fiscal se estabelece nos pilares transparência e responsabilidade (NASCIMENTO, 2002; 2003). O primeiro como
mecanismo de controle da sociedade, através da ampla divulgação por parte dos gestores. A transparência na administração das finanças públicas
é fundamental para assegurar os direitos dos cidadãos e os deveres dos
gestores da coisa pública.
As externalidades positivas da transparência produzem: (1) mais
confiança dos cidadãos na administração pública, (2) motiva a participação
popular na política, (3) os gastos públicos e as atividades governamentais
são controladas com mais facilidades pelos cidadãos. As ações dos representados são possíveis, porque o Capítulo IX da Lei de Responsabilidade
Fiscal estabelece regras e procedimentos para tornar público relatórios e
demonstrativos de finanças públicas, proporcionando aos cidadãos, maiores condições para a avaliação dos documentos disponibilizados.
No art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, está determinada a
ampla divulgação nos veículos de comunicação e via Internet das informações que apresentam as receitas e as despesas das administrações públicas,
propiciando aos cidadãos a verificação da procedência e a veracidade das
informações apresentadas. As audiências públicas, no processo de elaboRev. Estudos Legislativos, Porto Alegre, ano 10, n. 10, p. 177-206, 2016

Estudos Legislativos 2016.indb 187

187

17/01/2017 17:12:41

E

S

T

U

D

O

S

L

E

G

I

S

L

A

T

I

V

O

S

ração e execução da lei de diretrizes orçamentárias e dos orçamentos, bem
como o orçamento participativo, que possibilita a participação popular por
meio das associações representativas, com base na Constituição Federal
são���������������������������������������������������������������������
exemplo significativos para demostrar a importância dos cidadãos sobre a forma de aplicação dos recursos públicos.
Em relação à responsabilidade, a LRF determina aos governantes
o cumprimento da mesma, apresentando prazos, alternativas e caminhos
para que suas regras sejam cumpridas (SANTOS, 2006). Os responsáveis
pela gestão da administração pública que não cumprirem as determinações
da Lei acima citada estarão sujeitos às penalidades nela previstas. Existem
dois tipos de sansões que poderão ser aplicadas no caso de descumprimento das normas estabelecidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal: as institucionais, prevista na própria LRF, e as pessoais, previstas na lei ordinária
que trata de Crimes de Responsabilidade Fiscal. De acordo com a LRF, a
fiscalização e o cumprimentos de suas normas são responsabilidades conferidas aos Tribunais de Contas. As regras institucionais e pessoais são
aplicadas das seguintes formas: quanto às regras institucionais, em caso
de o governante não prever; arrecadar e cobrar impostos, taxas e contribuições que sejam de sua competência, serão suspensas as transferências
voluntárias, que são recursos geralmente da União ou dos Estados, no caso
das prefeituras, transferidos por convênios que permitirão a construção de
casas populares, escolas, obras de saneamentos e outros. As regras para
punições pessoais, previstas na Lei de Crimes de Responsabilidade Fiscal,
determinam que o governante poderá ser responsabilizado pessoalmente
e condenado a perder o mandato, ser proibido de exercer cargos públicos,
pagar multas e até mesmo ser preso. É importante salientar que as punições
servirão para os responsáveis dos três poderes e para os representantes
das três categorias governamentais. Lembramos ainda que cada cidadão
188
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tem legitimidade para fiscalizar e denunciar quaisquer irregularidades cometidas por qualquer governante, no desenvolvimento do mandato a ele
outorgado pelo Sufrágio Universal.
Sendo a CEAP um instrumento de controle dos gastos da cota recebida pelos Deputados Federais, para o exercício das atividades no desenvolvimento da função parlamentar, podemos afirmar que ela está relacionada com a transparência e com a responsabilidade fiscal. A Cota para o
Exercício da Atividade Parlamentar relaciona-se com a transparência porque, de acordo com o parágrafo único do art. 17, que trata da fiscalização
e controle da verba indenizatória, criou no Ato Mesa n.º 62, de 2001, o
Núcleo de controle da CEAP, que além de controlar a cota em questão deve
promover verificações, conferências, suspensões, cancelamentos e demais
providências cabíveis para a regulamentação do processo da documentação
que comprove as despesas apresentadas pelos parlamentares, a fim de serem
ressarcidos. O art. 18, do Ato da Mesa n.º 43 de 2009, que instituiu a CEAP,
determina que a utilização da Cota seja publicada no Portal Transparência
da Câmara dos Deputados na internet, como orientam os seguintes incisos:
I - quando se tratar da utilização de serviços de transportes aéreos devem
constar o nome do passageiro, data da emissão do bilhete, percurso e valor.
II - nos outros casos constarão o tipo de gasto, nome e CNPJ do fornecedor
e o valor que será reembolsado.
Como declarou o presidente da Câmara na ocasião em que a CEAP
foi instituída, o Deputado Michael Temer (PMDB-SP), a Cota para Exercício de Atividade Parlamentar foi criada com objetivo de fortalecer o controle das despesas dos Deputados Federais, no exercício das atividades parlamentares, evitando desta forma má utilização das verbas indenizatórias.
Partindo do princípio acima apresentado, pode-se declarar que a CEAP é
utilizada como mecanismo de controle, quando as regras que definem a
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responsabilidade dos parlamentares na transparência do usa Cota, possibilitando o acompanhamento fiscalizador dos cidadãos, através dos instrumentos disponíveis aos mesmos; e exigindo mais zelo no usa das verbas
públicas, por seus representantes, forem de fato postas em prática.
3 ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS
Com a finalidade de esclarecer nossas estratégias metodológicas
para essa pesquisa e garantir a replicabilidade dos achados (KING, 1995),
apresentamos abaixo o resumo do nosso desenho de pesquisa.
Quadro 2 - Desenho de pesquisa
De que modo os parlamentares utilizam os
Questão de Pesquisa
recursos públicos da Cota para Exercício de
Atividade Parlamentar (CEAP)?
Descrever a utilização da CEAP pelos DepuObjetivo Geral
tados Federais da região Nordeste do Brasil
Objeto de Estudo
Recurso da CEAP (R$)
Recorte temporal
2011 a 2014
Técnica de análise de daEstatística descritiva
dos
Fonte dos dados
<http://www2.camara.leg.br/>.
Fonte: elaboração dos autores (2016).

Em termos mais intuitivos, nosso foco é descrever como os deputados federais eleitos pela Região Nordeste do Brasil, durante os anos
de 2011 a 2014, utilizaram os recursos financeiros (R$) da Cota para o
Exercício da Atividade Parlamentar. Estrategicamente, depois de definir
o desenho de pesquisa, o primeiro passo foi o acesso aos dados. Como as
informações referentes à CEAP estão disponíveis e atualizadas no sítio ele190
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trônico da Câmara dos Deputados, procedemos com a coleta automatizada
desses dados com o auxílio do software R8.
O passo seguinte consistiu em sistematizar o banco de dados e proceder à verificação de erros sistemáticos com origem na própria base de
dados da Câmara dos Deputados. A partir do procedimento de limpeza e
verificação de erros, identificamos 284 casos com valores negativos. Ou
seja, o valor negativo indicaria, possivelmente, que o parlamentar doou
dinheiro à Câmara dos Deputados ou que há dados reportados de forma
errada. A fim de não comprometermos a análise dos dados, optamos por
excluir esses casos e analisar aqueles que parecem mais confiáveis. O banco de dados ficou organizado segundo as variáveis descritas no quadro 3.
Quadro 3. Variáveis independentes
#

Nome

01

id_parlamentar

02
03
04

ano_legislatura
mês
parlamentar

05

partido

06

uf
combust_lubrific

07

8

08

consult_pesq

09

divulg_parl

10

serv_segur

Descrição
Identifica o parlamentar por um
código
Ano da legislatura do uso da CEAP
Mês referente ao uso da CEAP
Nome do Parlamentar
Nome do partido político do parlamentar
Unidade da Federação do parlamentar
V1 - Gastos com Combustíveis e
Lubrificantes (R$)
V2 - Gastos com Consultorias e Pesquisas (R$)
V3 - Gastos com Divulgação Parlamentar (R$)
V4 - Gastos com Serviços de Segurança (R$)

Tipo
Discreta
Discreta
Ordinal
Nominal
Nominal
Nominal
Contínua
Contínua
Contínua
Contínua

R é um software livre para computação estatística e gráficos. Para mais informações,
acessar: <https://www.r-project.org/>.
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11
12

passagens
telefonia

13

serv_postais

14

hospod

15

loc_auto

16

manut_escrit

17

aliment_parl

18

assin_pub

19

tx_ped_estac

20

g_total
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V5 - Gastos com Passagens (R$)
V6 - Gastos com Telefonia (R$)
V7 - Gastos com Serviços Postais
(R$)
V8 - Gastos com Hospedagens fora
do DF (R$)
V9 - Gastos com Locação de Automotores (R$)
V10 - Gastos com Manutenção de escritório (R$)
V11 - Gastos com Alimentação do
Parlamentar (R$)
V12 - Gasto com Assinatura de Publicações (R$)
V13 - Gasto com Táxi, Pedágio e Estacionamento (R$)
Gasto total (R$)

O

S

Contínua
Contínua
Contínua
Contínua
Contínua
Contínua
Contínua
Contínua
Contínua
Contínua

Fonte: elaboração dos autores (2016).

O banco de dados conta com a prestação de contas da CEAP de
todos os deputados federais eleitos pela Região Nordeste entre os meses
de março de 2011 e dezembro de 2014. Metodologicamente, a análise será
realizada com estatística descritiva, a fim de apresentar as médias, valor
máximo e mínimo e desvio padrão de cada tipo de gasto, agregando a série de quatro anos. Além disso, apresentaremos os resultados por Unidade
da Federação e por partido político, se esse for um achado interessante.
Os tratamentos dos dados serão realizados com auxílio do software SPSS
(versão 22.0 trial).
4 RESULTADOS E ANÁLISES
4.1 Análises descritivas
Inicialmente faremos análise descritiva das variáveis independen192
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tes referentes à Cota para Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP) dos
deputados federais do Nordeste. A fim de facilitar a exposição, os resultados estão agregados por unidade da federação, ano da legislatura, candidatos e partidos políticos. A tabela abaixo sumariza os descritivos do gasto
total dos candidatos.
Tabela 1. Descritivos do gasto total por UF (2011-2014)
UF

N

Mínimo

Máximo

Média

AL
BA
CE
MA
PB
PE
PI
RN
SE

27
75
34
58
21
43
20
25
19

34,93
377,64
1.144,89
12.572,00
64,02
5.062,38
34.476,02
5.606,81
1.113,21

473.090,67
457.108,39
517.940,82
491.983,97
444.144,48
518.315,36
463.470,14
482.347,23
524.769,72

302.376,51
302.105,47
328.382,40
303.732,04
256.510,13
342.394,84
354.695,19
351.407,59
374.771,37

Desvio Padrão
136.049,15
124.773,46
127.483,56
139.077,00
154.272,97
116.278,46
94.957,25
130.094,27
103.048,76

CV
44,99
41,30
38,82
45,79
60,14
33,96
26,77
37,02
27,50

Fonte: elaboração do autor (2016).

Os resultados acima indicam que o Estado de Sergipe apresentou
a maior média de gastos total em quatro anos (R$ 374.771,37). A média
aqui é entendida como sendo a soma de todos os gastos de todos os parlamentares, em quatro anos do referido Estado, dividida pela quantidade
de parlamentares do mesmo Estado. No oposto de média de gastos, ou
seja, o conjunto de parlamentares com a menor média (R$ 256.510,13),
está o Estado da Paraíba. A Unidade da Federação que apresentou menor
coeficiente de variação9 (27,50) foi Sergipe, e o maior coeficiente (60,14)
ficou com a Paraíba. Para melhor visualização, o gráfico abaixo apresenta a

9 Segundo Paranhos et al. (2015), o coeficiente de variação é uma medida de dispersão
para comparar médias de distribuições diferentes. Enquanto desvio padrão é relativo à
média e como em duas distribuições as médias podem ser diferentes, o desvio dessas
duas distribuições não é diretamente comparável. Segundo os autores, uma melhor
solução é utilizar o coeficiente de variação. Neste caso, em particular, multiplicamos o
coeficiente de variação por 100.
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média dessa distribuição. O gráfico 1 descreve a média de gastos total por
Unidade da Federação, considerando a soma dos quatro anos analisados.
Gráfico 1 - Média do gasto total por UF (2011-2014)

Fonte: elaboração do autor (2016).

Os dados do gráfico acima se assemelham ao da tabela 1, com a vantagem de oferecer a média total de gastos (R$ 324.042) ao juntarmos na análise todos os Estados do Nordeste. Abaixo dessa média estão os Estados do
Maranhão, Alagoas, Bahia e Paraíba. Acima estão Ceará, Pernambuco, Rio
Grande do Norte, Piauí e Sergipe. Intuitivamente, os parlamentares de Sergipe
gastaram aproximadamente R$ 120.000,00 a mais ao longo de quatro anos do
que os parlamentares da Paraíba. A tabela abaixo sumariza as estatísticas para
o total de gastos por partido político ao longo do período analisado.
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Tabela 2. Descritivos do total de gasto por partido político (2011-2014)
Partido
Político
DEM
PCdoB
PDT

N

Mínimo

Máximo

Média

Desvio
Padrão

CV

12
8
8

355.145,66
353.861,64
335.731,59

457.108,39
467.953,29
429.234,85

396.710,61
407.115,79
384.063,76

34.049,87
34.709,13
32.427,38

8,58
8,53
8,44

PMDB
PMN
PP
PR
PRB

58
3
21
8
7

34,93
24.242,10
377,64
128.833,74
1.113,21

524.769,72
473.090,67
518.315,36
480.027,47
390.039,18

301.965,96
317.861,46
291.432,82
315.963,93
301.383,84

136.387,19
254.421,17
168.645,87
122.752,93
134.054,39

45,17
80,04
57,87
38,85
44,48

PROS

19

17.709,44

455.529,94

310.685,42

119.877,21

38,58

PRP
PSB

4
11

330.554,99
68.066,05

423.017,96
426.188,43

378.725,38
307.670,45

38.571,14
104.730,84

10,18
34,04

PSC
PSD
PSDB

8
20
27

8.621,58
23.531,96
64,02

444.144,48
462.238,64
462.130,64

235.552,29
280.588,07
305.415,14

157.113,18
146.154,56
137.179,69

66,70
52,09
44,92

PT
PTB

66
8

3.408,37
34.299,30

517.940,82
445.548,14

334.999,75
309.477,50

113.406,09
132.979,78

33,85
42,97

PTC
PTdoB
PV

2
8
5

166.740,90
316.737,18
5.606,81

343.673,95
463.174,91
458.897,54

255.207,43
398.411,79
324.412,15

125.110,56
54.712,38
182.150,44

49,02
13,73
56,15

SD

19

12.572,00

491.983,97

313.034,41

146.907,70

46,93

Fonte: elaboração do autor (2016).

A análise dos gastos com a CEAP por partidos políticos atende a
uma estratégia de buscar tendência no comportamento dos gastos parlamentares em função da sigla à qual eles pertencem. A média geral, aquela
que considera todos os gastos de todos partidos na série de quatro anos, foi
de R$ 323.534,00. O partido político que apresentou a maior média (R$
407.115,79) foi o PCdoB. No oposto, a menor média pertence aos parlamentares do PSC (R$ 235.552,29). Os dados do coeficiente de variação indicam que o PMN tem o maior valor (80,04), enquanto o PCdoB apresenta
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o menor valor (8,53). A seguir apresentamos um gráfico com a distribuição
das médias do total de gasto por partido.
Gráfico 2 - Média do total de gasto por partidos e ano da legislatura

Fonte: elaboração do autor (2016).

As linhas de evolução indicam o comportamento dos gastos totais
com a CEAP pontuados entre os anos de 2011 a 2014. De uma maneira geral, o comportamento da linha indica que quase todos os partidos políticos
registraram uma evolução positiva dos gastos. Ou seja, quando a linha é
ascendente, é porque houve aumento dos gastos. Dos vinte partidos políticos presentes na base de dados que tiveram parlamentares representantes,
dois partidos com série ininterrupta (PSC e PV) indicaram redução média
de gastos com a CEAP, ou seja, terminaram a série de quatro anos com a
linha em posição descendente.
196

Estudos Legislativos 2016.indb 196

Rev. Estudos Legislativos, Porto Alegre, ano 10, n. 10, p. 177-206, 2016

17/01/2017 17:12:42

E

S

T

U

D

O

S

L

E

G

I

S

L

A

T

I

V

O

S

A partir de agora, passaremos a descrever os resultados sobre o
tipo de gasto dos parlamentares. O gráfico abaixo apresenta a distribuição
geral do valor total do gasto para cada uma das categorias, considerando os
quatro anos analisados e todos os parlamentares do Nordeste que fizeram
uso da CEAP.

Gráfico 3. Tipos de gastos

Fonte: elaboração do autor (2016).

Os resultados indicam que o gasto com maior soma foi passagens.
Esse item corresponde basicamente a gastos com passagens áreas exclusivamente para os parlamentares se deslocarem do seu Estado de origem
para o Distrito Federal10. No lado oposto de gastos, os resultados indicam
10 É possível que auditorias realizadas por órgãos e agências independentes, bem como
o Ministério Público, identifiquem que parlamentares tenham feito uso desse recurso
da CEAP para custear passagens não previstas, quer seja para familiares, amigos ou
para outras localidades e eventos cujo recurso não prevê o devido uso. No link segue
uma reportagem onde o Ministério Público denuncia 443 ex-parlamentares por mau uso
da CEAP, em um escândalo que ficou conhecido como “Farra das Passagens”: <http://
congressoemfoco.uol.com.br/noticias/procuradoria-denuncia-moreira-franco-acmneto-ciro-e-mais-de-400-ex-deputados-pela-farra-das-passagens/>.
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que os parlamentares fizeram menos uso do item Táxi, Pedágio e Estacionamento –, não sem razão, esse tipo de serviço é comparativamente mais
barato que a compra de passagens áreas ou contratação de Pesquisas e
Consultoria, que figura na quarta colocação dos gastos. Os gráficos 6, 7 e
8 apresentam a média do gasto dos parlamentares para as variáveis V1, V2
e V3 por Estado do Nordeste.

A média de gastos com Combustíveis e Lubrificantes (V1) foi de
R$ 29.104,00. Os parlamentares do Estado do Ceará, seguidos dos do Rio
Grande do Norte e Sergipe, foram os que mais fizeram uso da CEAP para
esse tipo de gastos, enquanto a Paraíba tem registro da menor quantidade de dinheiro utilizado pelos parlamentares nessa categoria. O gráfico 7,
gastos com Consultorias e Pesquisas, tem uma média de R$ 42.130,00.
No entanto, os deputados federais de Sergipe chegaram a investir quase
R$ 90.000,00 com esse tipo de serviço, enquanto na Bahia os custos não

198
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chegaram na casa dos R$ 20.000,00. Por fim, a análise da variável (V3)
Divulgação Parlamentar apesentou uma média de R$ 65.151,00, mas essa
média esconde o fato de que, enquanto os deputados federais baianos gastaram cerca de R$ 45.000,00, os seus colegas paraibanos chegaram quase a
R$ 100.000,00, ou seja, mais que o dobro. O próximo conjunto de análises
corresponde às variáveis V4, V5 e V6.

O gráfico 9 registra uma disparidade acentuada entre os Estados
quanto ao uso de Serviço de Segurança, indicando que os parlamentares
da Bahia, Maranhão e Ceará foram os que mais fizeram uso desse serviço,
enquanto que para os parlamentares dos demais Estados, a declaração desse tipo de gasto ficou bem abaixo da média. As análises da variável (V5)
Passagens tem média de R$ 75.326,00, sendo os deputados federais do
Rio Grande do Norte e Pernambuco os que mais fizeram uso desse serviço.
No oposto, os parlamentares da Paraíba, Sergipe e Alagoas foram os que
apareceram mais abaixo da média de gastos de passagens aéreas. Gastos
Rev. Estudos Legislativos, Porto Alegre, ano 10, n. 10, p. 177-206, 2016

Estudos Legislativos 2016.indb 199

199

17/01/2017 17:12:44

E

S

T

U

D

O

S

L

E

G

I

S

L

A

T

I

V

O

S

com Telefonia (V6) apresentaram uma média de R$ 29.104,00, onde os
piauienses foram os que mais gastaram com esse serviço e os deputados
alagoanos foram os mais econômicos. A seguir, analisaremos os gastos referentes a Serviços Postais (V7), Hospedagem fora do DF (V8) e Locação
de Automotores (V9).

Em relação aos Serviços Postais (V7), O Estado de Pernambuco
é aquele em que mais os parlamentares fizeram uso do serviço, enquanto
Alagoas apresenta o menor gasto. Vale lembrar que esse serviço teve uma
média de gastos de R$ 5.851,00. Hospedagem fora do Distrito Federal
(V8) é o terceiro menor tipo de gasto que os deputados federais realizam,
com uma média de R$ 2.509,00. O gráfico é bastante intuitivo, registrando
os parlamentares do Ceará com maior gasto e os do Rio Grande do Norte
com o menor. O gráfico 14 sumariza o quanto os parlamentares gastaram
com locação de veículos automotores. Por fim, vamos analisar as variáveis
Manutenção de Escritório (V10), Alimentação do parlamentar (V11), Assi200
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natura de Publicações (V12) e Táxi, Pedágio e Estacionamento (V13).

Deputados federais e senadores podem pagar os custos da manutenção de um escritório em seu Estado de origem com verbas financiadas
pela CEAP. A variável V10 registra esses valores para os representantes do
Nordeste. Comparativamente, esse é o sétimo maior ou menor gasto, com
uma média de R$ 18.027,00, cujos pernambucanos apresentam maiores
valores, seguidos pelos paraibanos. No lado oposto, deputados da Paraíba
gastam menos de R$ 10.000,00, em média.
A variável Alimentação do Parlamentar (V11) é aquela que registra o que os deputados federais gastaram com alimentação. Por vezes, a
imprensa faz destaque sobre o valor pago pela Câmara dos Deputados referentes a esse tipo de gasto11. Por exemplo, em apenas 100 dias de atividades, os parlamentares apresentaram um registro de mais de meio milhão
11 <http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/ressarcimento-de-comida-paradeputados-ultrapassa-meio-milhao-de-reais/> e <http://www.diariodopoder.com.br/
artigo.php?i=26233769118>.
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de reais só referentes a alimentação. Os nossos dados indicam que a média
para esse tipo de gasto referentes aos anos entre 2011 e 2014 foi de R$
3.379,00. Os parlamentares de Sergipe foram os que mais gastaram, enquanto que os alagoanos apresentaram menor registro.
Ainda que o serviço de Assinatura de Publicações (V12) venha sendo cada vez menor utilizado e a prova disso é que o seu gasto médio seja de
R$ 208,00, parlamentares do Maranhão mais que dobraram esse gasto em
relação à média, enquanto que os paraibanos praticamente não investem
nesse serviço/produto. Por fim, a variável Táxi, Pedágio e Estacionamento
(V13) é que apresenta menor receita comparada, com média de R$ 83,00.
No entanto, os parlamentares do Ceará fizeram solicitação de ressarcimento médio de cerca de R$ 300,00.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste trabalho analisamos os gastos da cota para o exercício de
atividade parlamentar dos deputados federais do Nordeste nas legislaturas
entre 2011 e 2014. De maneira geral, apresentamos a CEAP, suas características e relações com a lei de responsabilidade fiscal e transparência, o
procedimento de utilização, as áreas que são cobertas pela lei e os valores
monetários relacionados com tais gastos.
Do ponto de vista empírico, o estado de Sergipe foi aquele com
maior média de gastos no período (R$ 374.771,37), seguido do Piauí
(354.695,19). O estado que apresentou a menor média de gasto foi a Paraíba, com uma média de R$ de 256.510,13. O quadro geral é de um total
de gasto aproximado quando comparamos o total entre os nove estados do
Nordeste.
Em termos de gastos agregados por partidos políticos, os princi-
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pais resultados são os seguintes: (1) o PCdoB é o partido que apresentou a
maior média de gasto (R$ 407.115,79) entre todos os partidos da amostra;
(2) o maior montante gasto foi do Partido dos Trabalhadores (PT) com um
máximo de R$ 517.940,82; e (3) o PSC apresenta a menor média de gasto
(R$ 235.552,29) entre todos os partidos.
No que se refere ao tipo de gasto, aquele com maior montante de
verbas destinadas a ele foi a compra de passagens, seguido de divulgação
parlamentar e locação de automóveis. As áreas para onde são destinados
menos recursos em média foram Táxi, Pedágio e Estacionamento, Assinatura de Publicações e Hospedagem fora do Distrito Federal.
Por fim, é necessário apontar limitações desse trabalho. A primeira
delas é amostral. Lidamos apenas com uma legislatura e somente com os
parlamentares de apenas uma região. A segunda limitação diz respeito ao
tratamento dos dados. Utilizamos apenas estatística descritiva. Futuros trabalhos nessa agenda de pesquisa precisam lidar com modelos estatísticos
robustos, em termos de dimensionalidade dos dados, buscando construtos
latentes, e modelos de explicação dos gastos por tipo de parlamentar e
partidos políticos.
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LEGISLAÇÃO PARA INTERNET E COMBATE AOS CIBER
CRIMES: UM DIÁLOGO CRIPTOGRAFADO
Laysmara Carneiro Edoardo1
RESUMO
A legislação brasileira para Internet é uma das mais progressistas do mundo, uma vez que garante direitos invioláveis para acesso, neutralidade e
comunicação. No entanto, mesmo sob a tutela dos textos legais, corporações e serviços transitam da inimputabilidade da rede à vigilância generalizada em nome do combate aos cibercrimes, que na realidade são utilizados como pretexto e justificativa para o sequestro de informações pessoais
mesmo sem o conhecimento efetivo do usuário leigo comum. Para discutir
esse quadro, são analisados especialmente o Marco Civil da Internet, as
brechas para o funcionamento de monopólios comunicacionais, como o
Facebook, e o desconhecimento sobre a arquitetura da rede, o que favorece
tais imbricações.
Palavras-chave: Vigilância. Marco Civil da Internet. Infoapocalipse.
ABSTRACT
Brazilian’s law to Internet is one of the most progressive in the world, since
it guarantees inviolable rights to access, neutrality and communication.
However, even under the tutelage of legal texts, corporations and services
transiting from imputability of the network to widespread surveillance in
the name of combating cybercrimes, which are actually used as a pretext
and justification for the kidnapping of personal information even without
the real knowledge of the ordinary layman user. To discuss this situation,
it is especially analyzed the Brazilian Civil Rights Framework for the Internet, the gaps for the operation of communication monopolies, such as
Facebook, and lack of knowledge about the network architecture, which
favors such overlaps.
Keywords: Surveillance. Brazilian Civil Rights Framework for the Internet. Info-pocalypse.

1 Doutoranda em Sociologia pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da
Universidade de São Paulo - FFLCH-USP. Mestre em Letras pela Universidade Estadual
do Oeste do Paraná, bacharel e licenciada em Ciências Sociais pela mesma instituição.
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1 INTRODUÇÃO: AS LETRAS DA LEI
A regulação específica da Internet data ainda do início da década
de 1990 e aponta em duas direções: a primeira com relação à inclusão digital e facilitação de acesso junto à privatização das empresas federais, e a
segunda voltada ao combate aos crimes cibernéticos, sobre os quais havia
pouco ou nenhum conhecimento especializado por parte dos legisladores.
Como ponto positivo cabe destaque, já entre os anos de 1997 e 1999, à
informatização dos processos judiciais2, a legislação sobre a ocultação de
bens por conta da transmissão online do Imposto de Renda iniciada ainda em 19973, a proteção de direitos autorais e propriedade intelectual, em
especial sobre a produção de softwares e hardwares4, e a consequente e
necessária alteração do Código Penal5. Já no início dos anos 2000, outra
série de regulações foi definida. Além do registro digital de voto6, da informatização de processos judiciais7, da criação do Código Eleitoral que,
entre outras coisas, normatiza o uso da Internet em campanhas8, do uso dos
meios digitais para a realização de interrogatórios e outros atos processuais
via videoconferência9, o uso de provas de divergência jurisprudencial publicadas na Internet10, bem como a vigilância indireta a condenados11, também as relações trabalhistas online12 e comércio eletrônico13 foram objeto
de regulamentação, sobretudo na tentativa de tipificar e combater crimes
antes cometidos somente no mundo offline. As alterações no Código Penal
2 Lei n.º 9.800, de 26 de maio de 1999.
3 Lei n.º 9.613, de 03 de março de 1998.
4 Decreto n.º 2.556, de 20 de abril de 1998, Lei n.º 9.610, de 19 de fevereiro de 1998 e Lei
n.º 9.609, de 19 de fevereiro de 1998.
5 Lei n.º 9.983, de 14 de julho de 2000.
6 Cf. Lei n.º 10.408, de 10 de janeiro de 2002 e Lei n.º 10.740, de 01 de outubro de 2003.
7 Cf. Lei n.º 9.800, de 26 de maio de 1999 e Lei n.º 11.419, de 19 de dezembro de 2006.
8 Cf. Lei n.º 12.034, de 29 de setembro de 2009.
9 Cf. Lei n.º 11.900, de 08 de janeiro de 2009.
10 Cf. Lei n.º 11.341, de 07 de agosto de 2006.
11 Cf. Lei n.º 12.258, de 15 de junho de 2010.
12 Cf. Lei n.º 12.551, de 15 de dezembro de 2011.
13 Cf. Decreto n.º 7.962, de 15 de março de 2013.
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e Civil já indicavam uma preocupação com a identificação de possíveis
criminosos e a produção de provas materiais, nos quais foram incluídas
mudanças progressivas com relação à segurança cibernética e à tipificação
de novos crimes.
O primeiro esforço, para tanto, se dá na Lei 10.703, de 18 de julho de 2003 que “dispõe sobre o cadastramento de usuários de telefones
celulares pré-pagos”14, numa tentativa de identificar a posse de chips pré-pagos junto às operadoras já no momento da sua aquisição15. De tal maneira, se torna possível identificar e comprovar remetentes e destinatários
de SMSs16 e de ligações telefônicas, e até mesmo, na condição atual, a
fonte de mensagens instantâneas, emails ou redes sociais em aplicativos
como WhatsApp, Telegram, Gmail, Facebook ou Twitter, já que é necessário verificar a conta do usuário via número de telefone para a criação de um
perfil, uma vez que não são permitidas interlocuções anônimas e a própria
Constituição brasileira prevê essa interdição. Já no caso da identificação
de usuários da Internet, de forma mais geral, o instrumento utilizado é o
IP (Internet Protocol), como um registro de identidade de cada dispositivo
utilizado para acessar a rede mundial de computadores. Contudo, existem
formas de burlar essas identificações e criar “identidades” falsas ou realizar navegações de forma anônima, e até o momento não há na legislação a
tipificação desse tipo de “fraude”.
Para além disso, é interessante notar a ampliação da abrangência
dos crimes digitais e a progressão na alteração de nomenclaturas e aplicabilidades, como é o caso do Estatuto da Criança e do Adolescente17, que
inclui em 2003 a discriminação e punição sobre a posse ou distribuição, remunerada ou não, de imagens pornográficas que envolvam crianças e ado14
15
16
17

Lei n.º 10.703, de 18 de julho de 2003.
Ver CPI Ciber (Brasil, 2016, p. 166).
Serviço de mensagens curtas - Short Message Service.
Cf. Lei n.º 8.069, de 13 de julho de 1990.
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lescentes. O artigo 241, ampliado por lei datada de 200818, procura combater diretamente a formação ou manutenção de redes de pedofilia digital,
aplicando-se não só a redes de computadores locais, geograficamente próximas, como também a novos sistemas de comunicação mediada que possam, por algum motivo, escapar da definição de “rede de computadores”19,
seja pelo equipamento utilizado ou pela forma de conexão do usuário.
Além disso, a lei de 2008 passa a responsabilizar também o provedor de
conteúdo que deixar de tomar providências para supressão de conteúdos
sexualmente abusivos quando notificado, ampliando, igualmente, a pena
mínima das pessoas que forem enquadradas no artigo.
Da mesma maneira, o Código Penal20 também estende sua abrangência sobre os diferentes crimes21 que podem ter como recurso ou meio
os dispositivos informáticos e a rede mundial de computadores, tipificando
“condutas realizadas mediante uso de sistema eletrônico, digital ou similares, que sejam praticadas contra sistemas informatizados e similares”22
instituindo também “setores e equipes especializadas no combate à ação
18 Cf. Lei no 10.764, de 12 de novembro de 2003 e Lei n.º 11.829, de 25 de novembro de
2008.
19 A ampliação terminológica que o artigo 241, embora pareça uma formalidade, tem
por objetivo ampliar seu escopo e enquadrar diferentes formas comunicacionais para
além do que estava previsto no texto de 2003. Quando se refere à “rede mundial de
computadores” ou “internet”, o texto pretende-se abrangente mas não especifica em
termos técnicos a nomenclatura do campo do direito dedicado a essas questões. De
tal forma, o correntemente chamado Direito Digital é, na doutrina moderna, intitulado
Direito Telemático ou Teleinformático, uma vez que se aplica e se utiliza da informática
(processamento eletrônico de informações) e da telemática, como “os expedientes das
telecomunicações”, definida ainda como a “técnica que trata da comunicação de dados
entre equipamentos informáticos distantes uns dos outros” (PIMENTEL, 1997, p. 45).
20 Cf. Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940.
21 Ver Brasil (2016, p. 77-79), que descreve os crimes cibernéticos presentes em toda
legislação brasileira, entre elas as já citadas e descritas no Código Penal, Estatuto da
Criança e do Adolescente, Lei Carolina Dieckmann e as legislações sobre a ordem
tributária ou direitos autorais. Ver também id. ib, p. 185-186 que descreve os projetos
de lei em tramitação na Câmara de Deputados. Entre eles estão a tipificação do crime
de cyberbullying pelo PL n.º 3686/2015, o PL n.º 3237/15 que altera o Marco Civil
da Internet sobre a guarda de registros de conexão, o PL n.º 7544/2014 que tipifica a
conduta de incitação virtual ao crime e n.º 2801/2015 que altera a LDB incluindo no
Ensino Médio formação complementar sobre boas práticas tecnológicas.
22 Art 1.º da Lei n.º 12.735, de 30 de novembro de 2012.
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delituosa em rede de computadores, dispositivo de comunicação ou sistema informatizado”23 sob responsabilidade da Polícia Federal. Destaca-se
também especificidades dos “delitos informáticos” e a tipificação de novos
crimes pela Lei n.º 12.737, de 30 de novembro de 201224, tais como as
invasões de dispositivos informáticos (Art. 154), interrupção ou perturbação de serviços (Art. 266) e falsificações de documentos particulares (Art.
298).
2 “O CÓDIGO É A LEI”
Com o Marco Civil da Internet25, os dois esforços foram alinhados: a ampliação do acesso e da inclusão digital e a promoção do bom
uso das redes a partir do controle e da contenção de atividades criminosas
que nasceram com a própria Internet ou que passaram a fazer uso dela ao
longo dos últimos anos, na tentativa de manter a liberdade dos usos múltiplos, porém, ao mesmo tempo, promovendo um ambiente seguro para o
usuário comum. A lei, reconhecida como a “Constituição da Internet”, que
“estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet
no Brasil” é resultado dos esforços conjuntos, desde 200926, da Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça em parceria com o
Centro de Tecnologia e Sociedade da Escola de Direito da Fundação Getulio Vargas27, mediante consulta pública e a consideração a pesquisas e
publicações científicas sobre o tema. A discussão é ainda uma resposta às
23 Art. 4.º. Id. ib.
24 Essa lei, conhecida popularmente por Lei Carolina Dieckmann, tramitou em regime de
urgência, aprovada 1 ano e meio após a interceptação do computador pessoal da atriz
que nomeia a lei, do qual foram retiradas e publicadas 36 fotografias pessoais de cunho
erótico e de situação íntima. Cf. Lei n.º 12.737, de 30 de novembro de 2012.
25 Lei n.º 12.965, de 23 de abril de 2014.
26 Ver Histórico do Marco Civil do Observatório do Marco Civil da Internet. Disponível
em: <http://www.omci.org.br/historico-do-marco-civil/timeline/>. Acesso em: abr.
2016.
27 Cf. CGI, 2013, p. 5.
Rev. Estudos Legislativos, Porto Alegre, ano 10, n. 10, p. 207-236, 2016
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demandas por uma legislação específica e ao Projeto de Lei dos Crimes
Virtuais 84/199928, que já previa na época o direito individual e coletivo,
de pessoas físicas e jurídicas, à privacidade e à inviolabilidade de informações pessoais, salvaguardadas, porém, mediante um cadastro completo
que permitiria acessar a rede, numa perspectiva considerada demasiada
vigilantista e criminal. O PL, embora tenha sido fonte para as alterações no
Código Penal29 treze anos depois, não era suficiente para a construção de
um marco regulatório civil capaz de prever “regras e responsabilidades”30
para usuários, provedores e governo, no sentido de promover o já citado
ambiente seguro e a normatização clara dos procedimentos a serem seguidos por cada um dos agentes, para então, e só depois de tornar públicas as
regras de uso, poder criminalizar práticas em desacordo.
A questão levou tanto tempo, pois novamente o conhecimento
técnico sobre o funcionamento da Internet era insuficiente e um entrave
para os próprios legisladores31. Sendo assim, nada mais justo que este texto fosse produzido de forma colaborativa por setores especializados promovendo uma condição real, mas posterior, de criminalização de usuários
28 O PL 84/99 foi transformado na Lei n.º 12.735 de 2012, citada acima.
29 A justificativa do projeto assenta-se sobre o seguinte texto: “Não podemos permitir
que pela falta de lei, que regule os crimes de informática, pessoas inescrupulosas
continuem usando computadores e suas redes para propósitos escusos e criminosos. Daí
a necessidade de uma lei que, defina os crimes cometidos na rede de informática e suas
respectivas penas.” Diário da Câmara dos Deputados, n.º 19976, Terça-feira, 11, 1999,
p. 57.
30 Cf. Internet brasileira precisa de marco regulatório civil, Ronaldo Lemos – Especial para
o UOL, 22/05/2007. Disponível em: <http://tecnologia.uol.com.br/ultnot/2007/05/22/
ult4213u98.jhtm>. Acesso em: abr. 2016.
31 O próprio senador Eduardo Azeredo, autor dos substitutivos do PLC 84/99 (PLC 89/03,
PLS 137/00 PLS 76/00), foi questionado na época pois o seu site institucional estava
em desacordo com artigos que seriam votados e incluídos no Código Penal. O site
armazenava cookies HTTP nos computadores do usuário sem prévia autorização. Esses
arquivos são pacotes de dados que contém informações pessoais e registram preferências
e comportamentos de navegação, podendo ser transformados em informações
privilegiadas para a produção de publicidade dirigida, por exemplo. Quando questionado
a respeito, o senador afirmou que “não tinha conhecimento desse fato, porque é a parte
técnica a responsável pelo site”. Ver Site de senador foi feito em desacordo com projeto
de lei de crimes virtuais, UOL, 22/05/2007. Disponível em: <http://tecnologia.uol.com.
br/ultnot/2007/05/22/ult4213u97.jhtm>. Acesso em: abr. 2016.
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como “responsáveis finais” pelas faltas cometidas, mantida a inimputabilidade da rede e a preservação da “dinâmica da Internet como espaço de
colaboração”32. Embora essa condição tenha sido sustentada até o momento no Marco Civil de 2014 e na sua regulamentação em 2016, um novo
esforço no sentido de cercear os direitos comunicacionais na Internet aparece no Relatório da CPICIBER (CPI dos Crimes Cibernéticos) publicado
em maio de 201633, onde novamente se instrui uma condição vigilantista,
considerando como prática de segurança a atuação do Ministério Público
ou da Polícia Federal, que ficariam autorizados a acessar os endereços IP
de qualquer usuário34, bem como bloquear o acesso a sites e aplicativos,
hospedados ou não no país, toda vez que considerassem oportuno, sem a
necessidade de ordem judicial. Tal propositiva entra em total desacordo
com a neutralidade da rede e o direito à privacidade previstos na lei de
2014, fazendo com que a rede possa ser censurada previamente e que todo
usuário se torne um suspeito constantemente espionado.
Essa lógica vem ao encontro da produção de uma narrativa tácita
denunciada pelo criador e principal representante do Wikileaks, Julian Assange35, onde a espionagem e a vigilância são autorizadas e incentivadas
em nome do combate aos “quatro cavaleiros do infoapocalipse”, definidos
por ele como: a “pornografia infantil, terrorismo, a lavagem de dinheiro e a
guerra contra certas drogas”36. Para o jornalista, a coibição a crimes e proteção aos direitos autorais são assim as justificativas centrais da vigilância,
fazendo com que o controle e produção de suspeita generalizada sejam
instrumentos legítimos no combate, especialmente, aos crimes econômicos (pirataria e formas de “concorrência desleal” a grandes corporações),

32 CGI.br/RES/2009/003/P - Princípios para a Governança e uso da Internet no Brasil.
Disponível em: <http://cgi.br/resolucoes/documento/2009/003>. Acesso em: abr. 2016.
33 Cf. Brasil, 2016.
34 Brasil, 2016, p. 149.
35 Assange et al. 2013, p. 89.
36 Id, ib. p. 64, 87.
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mascaradas por um discurso que se sustenta sobre os crimes que ferem os
direitos humanos e que, na realidade, têm uma afluência pequena quando
comparados a outras práticas, sendo combatidos em diversas frentes inclusive pelos próprios usuários da rede (seja ela a deep web ou a superfície).
Nesse sentido, o Marco Civil da Internet tem tamanha importância pois,
ao prever orientações para usuários, provedores de conexão, provedores
de conteúdo nacionais e internacionais, detentores de direitos autorais e
governo, é um texto de garantia de direitos que limita, em certa medida,
práticas quase militares de vigilância privada, seja pela proteção ante ao
mercado ou pela sua manifestação em termos de retenção ou divulgação
de informações pessoais.
O MCI, sancionado no Net Mundial37 de 2014, altera o foco sobre
os crimes e proibições e passa a normatizar práticas em nome da garantia
de “liberdades e direitos aos usuários de Internet”38, garantindo “privacidade, direitos humanos e exercício da cidadania em meios digitais”39,
propondo também orientações para a exploração comercial e governamental, pautadas, antes da regulamentação e nas suas omissões, pelos Códigos
Civil e de Defesa do Consumidor, mediante fiscalização da Anatel. A lei
prevê, entre outras coisas, que cada pessoa conectada à rede mundial de
computadores tem direito ao acesso, à velocidade contratada, à qualidade de conexão e à proteção na camada de conteúdo40, seja ela física ou

37 Net Mundial – Encontro multissetorial global sobre o futuro da governança da Internet.
Disponível em: <http://netmundial.br/pt/>. Acesso em: abr. 2016.
38 Brasil, 2015, p. 08.
39 Id. ib. p. 07.
40 A lei também prevê a total liberdade para se expressar em sites, blogs e redes sociais
e outros meios, independentemente dos termos e políticas internas dos provedores.
Por sua vez, estes provedores não podem realizar nenhum tipo de censura ou seleção
prévia das contribuições de seus usuários, garantindo assim a liberdade de expressão,
desde que a fonte possa ser identificada e não haja condição de anonimato. Por conta
dessas condições, com relação à liberdade na Internet, o Brasil alcança 29 pontos (sendo
0 o melhor e 100 pontos o pior) em ranking produzido pela Freedom House. Deste
total 7 pontos referem-se a obstáculos no acesso, 6 a limitações de conteúdo e 16 para
as violações de direitos dos usuários. Essa pontuação leva em conta a penetração da
Internet no país e sua regulação, a proibição do anonimato, remoção de conteúdos
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lógica41. Tem como princípios e disciplinas além da qualidade de acesso,
a participação e o direito à informação, igualmente o direito ao desenvolvimento técnico e as garantias de neutralidade, segurança, estabilidade e
funcionalidade42, abalizando possíveis abusos corporativos em decorrência
do desconhecimento técnico por parte do usuário, que nem sempre poderá avaliar por si só a qualidade dos serviços contratados. De tal maneira,
medições de velocidade e estabilidade são realizadas periodicamente pelos
órgãos fiscalizadores enquanto se exige por parte das operadoras a transparência das suas práticas em nome da entrega real dos serviços declarados43.
Com relação à proteção na camada de conteúdo, os provedores só
podem manter registros de navegação ou conexão quando de “conhecimento expresso”44 do usuário, ou seja, apresentando uma informação clara
sobre o uso de cookies, por exemplo, e promovendo o contrato por um clique na aceitação dessas condições. Embora os provedores tenham o direito
de recolher dados e possam transformá-los em indicadores para a produção
de publicidade dirigida ou estatísticas, devem manter a inviolabilidade e o
infringentes e a leis que os definem, os bloqueios de aplicativos e questões relacionadas
à neutralidade, privacidade, ataques técnicos, ativismo digital e liberdade de expressão.
Cabe destacar ainda que, de acordo com a mesma avaliação, embora a internet brasileira
seja considerada livre, a imprensa é ranqueada como parcialmente livre. Ver Brazil
Freedom on the Net 2015. Disponível em: <https://freedomhouse.org/report/freedomnet/2015/brazil>. Acesso em: abr. 2016.
41 A camada física diz respeito à infraestrutura e a lógica aos “protocolos responsáveis
pela localização, transporte e endereçamento das informações” Cf. MJ; FGV, 2009, p. 05
42 Lei n.º 12.965, de 23 de abril de 2014, art. 3.º e 4.º.
43 No entanto, as empresas ainda têm realizado uma prestação de serviços de

qualidade duvidosa, uma vez que a própria legislação flexibiliza a velocidade
de conexão que é entregue pelas operadoras ao consumidor, prevendo em
alguns casos a transferência de apenas 40% da velocidade contratada em
PMT, embora o pacote seja pago integralmente pelo usuário. Ver Anatel,
Direitos do Consumidor, Velocidade de conexão, 09 de Fevereiro de 2015 e
Resolução n.º 574, de 28 de outubro de 2011. Art. 16 a 18 e 3.º, VIII “Período
de Maior Tráfego - PMT: intervalo de tempo ao longo do dia de maior tráfego
de informações multimídias na rede de SCM [Serviço de Comunicação
Multimídia], compreendido no período de dez às vinte e duas horas”.
Disponíveis em <http://www.anatel.gov.br/consumidor/index.php/bandalarga/direitos/velocidade-de-conexao>; <http://www.anatel.gov.br/legislacao/
resolucoes/2011/57-resolucao-574#art16>. Grifo meu. Acesso em: abr. 2016.

44 Cf. Brasil, 2015, p. 12-13.
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sigilo de todas as ações do usuário no interior da rede, podendo disponibilizá-las aos órgãos competentes quando solicitadas “por ordem judicial, na
forma da lei”, conforme previsto no Art. 7.º.
Este artigo coloca, em parte, empecilhos a práticas comuns utilizadas pelas empresas, pois os termos de uso, embora públicos e disponíveis, não são de amplo conhecimento dos usuários, como o caso citado
por Castells e Silveira, em que a Microsoft, por meio do Pacote Office,
suíte de aplicativos que inclui entre outros programas o Microsoft Word,
Excel e Power Point, contém “identificadores em cada documento que
produzimos com a ajuda desses programas. A partir da identidade desses
documentos é possível identificar o computador que os originou”45, o que,
com o auxílio da Internet, pode produzir um grande banco de dados (big
data) e a espionagem de documentos que possam interessar à empresa.
Da mesma forma emails, conversas privadas em chats ou aplicativos de
mensagem instantânea e documentos armazenados em “nuvem” podem
ser “lidos” e monitorados pelas empresas a partir da autorização prévia
do usuário quando aceita os termos de serviço e faz uso deles. Por conta
do desconhecimento dos códigos da rede, da confidencialidade e patentes dos softwares e aplicativos disponíveis, que são na maioria das vezes
gratuitos, o “usuário médio torna-se prisioneiro de uma arquitetura que
não conhece”46 e se submete a uma vigilância privada, onde seus dados e
informações pessoais são matéria prima valiosa para a produção de novos
serviços da própria empresa ou parceiros. De tal modo, embora o Marco
Civil da Internet reconheça os direitos do usuário a ser informado sobre
essas práticas, é permissivo com as empresas, admitindo o funcionamento
mercadológico da Internet contemporânea, onde as informações pessoais
são, a cada tempo, mais e mais compartilhadas de forma autorizada pelos
45 Castells, 2003, p. 144. Cf. Silveira apud Assange, 2015, p. 13.
46 Castells, 2003, p. 142.
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usuários e transformam-se nos recursos utilizados pelas corporações para a
produção de valor, mercadorias e publicidade. Os serviços aparentemente
gratuitos são, na realidade e com base nesse funcionamento, remunerados
com a posse dessas informações, pois as atividades comunicativas, de lazer
e trabalho estão assim condicionadas à utilização de serviços massivamente difundidos, como o caso do próprio Microsoft Office, Gmail, Facebook
ou WhatsApp, para citar os mais prestigiados.
Com relação aos provedores de conexão, ou seja, as empresas de
telefonia fixa e móvel que promovem acesso à Internet, o texto da lei e
do decreto de regulamentação47 são muito claros, sendo proibido às operadoras armazenar dados de navegação, ou seja, informações sobre sites
acessados ou percursos realizados, cabendo a elas a guarda de registros de
conexão (IPs, autenticações de acesso, hora, data e outras identificações
pertinentes) durante o período de um ano. Esses registros, junto aos dados
cadastrais, descritos no Art. 11, § 2.º do decreto de regulamentação, como
a filiação, endereço e a “qualificação pessoal, entendida como nome, prenome, estado civil e profissão do usuário”48 serão coletados e armazenados,
também pelo período de um ano por parte dos provedores, que deverão,
por sua vez, informar às autoridades caso decidam não solicitar essas informações49, estando assim a própria regulamentação em aberto para a decisão corporativa sobre a posse ou não de informações pessoais. De mesmo
modo, como não são responsáveis pelo comportamento dos usuários na
rede, as operadoras não podem ser punidas em nenhuma hipótese por conteúdos infringentes, ficando essa responsabilidade a cargo das provedoras
de conteúdo (sites e portais de forma geral) quando permitirem o acesso
a tais publicações após serem notificadas judicialmente em casos gerais
47 Cf. Decreto n.º 8.771, de 11 de maio de 2016. DOU n.º 89, p. 07.
48 Id. ib. p. 08.
49 Art. 11, § 1.º. Id. ib. p. 08.
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ou extrajudicialmente no caso de ofensa sexual. Prevendo-se situações em
que seja necessário produzir provas materiais pela publicação indevida por
parte de usuários, os dados de navegação devem ser mantidos por pelo
menos seis meses, podendo ser solicitados pela justiça a qualquer tempo50
dentro deste período. A guarda51 por tempo superior ao estipulado também
é permitida desde que não realizada por terceiros, como prevê o Art. 13,
§ 1.º. O texto da regulamentação prevê que “os provedores de conexão e
aplicações devem reter a menor quantidade possível de dados pessoais,
comunicações privadas e registros de conexão e acesso a aplicações”52,
sem especificar, contudo, qual o limite desse volume. Por outro lado, o
MCI determina, entretanto, de forma bastante inconvincente, o tempo desta guarda, orientando a exclusão assim que terminado o prazo da obrigação
legal ou “tão logo atingida a finalidade de seu uso”53, o que abre precedentes para interpretação desses objetivos, uma vez que poderiam ser tanto o
controle de crimes quanto a customização de serviços por parte das empresas em nome de “novas oportunidade de negócios”54. Tal anuência caracteriza, assim, a admissão por parte do governo brasileiro que, por maiores
que sejam as negativas das empresas, esses registros existem, pois são de
interesse dos provedores e matéria prima para suas operações comerciais55.
Foi com base nesses mesmos preceitos que o WhatsApp acabou inquirido pela justiça brasileira, uma vez que mesmo empresas estrangeiras
50 Cf. Brasil, 2015, p. 22-23, Art. 13, § 1.º, 19 e 20.
51 A partir da regulamentação, os órgãos da administração pública federal ficam obrigados
também a prestar contas, anualmente e de forma estatística, dos pedidos de informações
e dados cadastrais solicitados às provedoras de conteúdo e conexão.
52 Art. 13 § 2.º, p. 08. Decreto n.º 8.771, de 11 de maio de 2016. DOU n.º 89, p. 07.
53 Id, ib. Art. 13 § 2.º I, p. 08.
54 Brasil, 2015, p. 10.
55 Em resumo, as empresas deveriam garantir a “transparência para que o usuário saiba
quais condições seu plano de conexão contempla; o que está incluído naquele preço
e o que não está; quais informações pessoais estão sendo compartilhadas quando
determinado sítio é acessado, quem tem direito a lê-las, quem tem direito a comercializálas e a quem são repassadas; quem é o responsável pelos serviços e pela guarda das
informações” (Brasil, 2015, p. 17).
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quando sediadas no Brasil precisam adequar-se à legislação vigente. A decisão judicial que suspendeu o bloqueio em maio de 2016, citou os artigos
Art. 7.º; Art. 9.º, § 3.º; Art. 10 e parágrafos; Art. 11 e parágrafos, especialmente o § 4.º e Art. 12 e incisos, especialmente o III, na forma de mandado
de segurança, reconsiderando a decisão do Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Lagarto-SE. O texto afirma que, embora a empresa deva
manter sob seu poder os dados de navegação de seus usuários prestando
informações à justiça quando solicitado, alega não possuí-los, uma vez que
as comunicações pessoais são criptografadas e de conhecimento exclusivo
do remetente e destinatário56. Além disso, justifica a decisão afirmando que
“a violação de dados é que é punida com suspensão das atividades segundo
o art. 12 do Marco Civil da Internet57 e que a interrupção dos serviços de
internet é vedada pelo art. 7.º e art. 9.º, § 3.º, da mesma Lei”58, defendendo ainda que a “interrupção dos serviços de WhatsApp, acrescenta mais
um princípio constitucional à disputa principiológica já referida (sigilo x
bem comum x acesso à informação)”59, de modo que a solicitação judicial,
exclusiva a um processo único de tráfico de drogas que corre em segredo
de justiça, não pode ser motivo para a punição de todos os usuários do serviço, estimados em 100 milhões de brasileiros60, já que, com tal decisão,
não é apenas a empresa a que sofre as consequências do bloqueio. O juiz
que proferiu a decisão, reconhece ainda que não há condições de afirmar
56 A empresa “assegura que não tem obrigação de retenção de conteúdo e que, mesmo
que o conteúdo fosse retido, ele estaria encriptado” TJ-SE, Mandado de Segurança n.º 201600110899, 2016, p. 03.
57 Os incisos III e IV que preveem a suspensão das atividades de aplicações foram considerados
inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal em maio de 2016. Disponível em:
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=11079077>.
Acesso maio/2016.
58 Id. ib. p. 03.
59 Id. ib. p. 05.
60 Ver WhatsApp diz que está desapontado com bloqueio de serviço no Brasil. EBC,
Agencia Brasil, 02/05/2016. Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/
noticia/2016-05/whatsapp-diz-que-esta-desapontado-com-bloqueio-de-servico-nobrasil>. Acesso em: maio/2016.
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se o WhatsApp, ou sua proprietária, o Facebook, de fato possuem as informações solicitadas ou se elas “podem ser desencriptadas para servir à
Justiça”61.
Novamente há um entrave com relação aos interesses do poder público (representado pela justiça brasileira), a atuação dos provedores de
conteúdo (representado por WhatsApp e Facebook), junto ao conhecimento sobre o real funcionamento da rede, sua arquitetura, a suposta encriptação e procedimentos de contingência que a polícia ou a justiça poderiam
tomar em casos como esse. Um caso semelhante, ocorrido entre março e
abril nos EUA com relação à Apple, traz nova luz sobre este caso, em razão
de, após uma série de negativas da empresa com relação ao desbloqueio
de um aparelho iPhone62, o próprio FBI63 ter contratado hackers para a
realização do serviço64. A empresa justificou sua posição diante de uma
ordem judicial, afirmando que esta feriria, de um lado, seu direito à ampla
defesa em um processo judicial, e de outro, a 1ª Emenda Constitucional
estadunidense que garante a liberdade de expressão, de maneira que criar
um software ou um código de desbloqueio nessas condições representaria
uma intervenção estatal sobre os serviços prestados pela empresa. Nesse
caso, tendo sido resolvida a questão pelas próprias ferramentas da justiça
americana, fica evidente a necessidade de profissionais habilitados para
tais incumbências e a legalidade da produção de prova material65, mais ou

61 Id.ib. p. 06.
62 O telefone celular era de propriedade de um dos atiradores do assassinato em massa
ocorrido em San Bernardino, Califórnia.
63 Federal Bureau of Investigation.
64 Ver Breaking Down Apple’s iPhone Fight With the U.S. Government; U.S. Says It
Has Unlocked iPhone Without Apple e With Finality, F.B.I. Opts Not to Share iPhoneUnlocking Method The New York Times, March 21, 2016, March 28, 2016 e April 27,
2016. Disponíveis em: <http://nyti.ms/1TV35h9>; <http://nyti.ms/1SIndyH>; <http://
nyti.ms/26uFcmu>. Acesso em: maio 2016.
65 Em caso semelhante no estado de Rondônia, o Superior Tribunal de Justiça declarou a
nulidade de provas obtidas pela polícia em celular aprendido (conversas de WhatsApp),
uma vez que a perícia foi realizada sem autorização judicial, resultando assim em
constrangimento ilegal e na exclusão das evidências dos autos. Ver STJ, Recurso em
Habeas Corpus n.º 51.531 - RO (2014/0232367-7). Disponível em: <http://www.omci.
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menos no mesmo sentido de um tradutor juramentado, conforme previsto
no art. 192 do Código de Processo Civil66.
A lei se dirige a “transações na Internet envolvendo brasileiros ou
realizadas no Brasil”67 e “aplica-se mesmo que as atividades sejam realizadas por pessoa jurídica sediada no exterior, desde que oferte serviço ao público brasileiro ou pelo menos uma integrante do mesmo grupo econômico
possua estabelecimento no Brasil”68. Essa é a realidade das duas principais
provedoras de aplicações do país, Facebook e Google, que possuem escritório físico e registro em junta comercial no estado de São Paulo, respondendo igualmente pelas suas subsidiárias WhatsApp e Instagram no caso
da primeira, e Youtube e Gmail no caso da segunda. Em caso dos descumprimentos previstos podem receber sanções progressivas, entre “advertência, multa, suspensão e proibição das atividades em território brasileiro”69.
Entretanto e mesmo com a regulamentação, não há total clareza sobre a
delimitação específica das responsabilidades dos provedores sobre ações
de terceiros (seus usuários), não havendo padronização de culpabilidade70,
definida caso a caso de acordo com a interpretação dos juizados.
Outra questão pertinente ao favorecimento dos monopólios e ignorada pelas empresas diz respeito à neutralidade da rede e à salvaguarda
da “proporcionalidade, transparência e isonomia”71 entre as prestadoras de
serviços, sejam elas de conexão ou conteúdo. O texto do decreto preconiza
que são vedadas condutas unilaterais que “privilegiem aplicações ofertadas
pelo próprio responsável pela transmissão, pela comutação ou pelo roteaorg.br/m/jurisprudencias/arquivos/2016/stj_00070839320148220000_19042016.pdf>.
Acesso em: maio 2016.
66 Cf. Lei n.º 13.105, de 16 de março de 2015.
67 Brasil, 2015, p. 12.
68 Art. 11, § 2.º. Id. ib. p. 21.
69 Art. 12, Parágrafo único. Id. ib. p. 21.
70 Cf. MJ, FGV, 2009.
71 Brasil, 2015, p. 17.
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mento ou por empresas integrantes de seu grupo econômico”72, proibindo,
portanto, o zero rating proposto pelas operadoras com relação ao Whatsapp ou pelo próprio Facebook na implementação do Projeto Internet.org, já
que ele mesmo seria beneficiado como provedor de conexão e conteúdo.
Nesse projeto, para além da infraestrutura de propriedade do Facebook
(cabeamento submarino, satélites e datacenters), há o compartilhamento
de redes de telefonia móvel em cada local de implementação do projeto,
entre eles o Brasil, estando no topo da cadeia outras grandes corporações,
como a Ericsson, MediaTek, Nokia, Opera, Qualcomm e Samsung73. Isso
demonstra que, conforme já apontado pelo Ministério Público Federal brasileiro, o programa não se trata nem de uma iniciativa .org, pois possui
óbvia finalidade lucrativa, nem Internet, configurando-se num “aplicativo
que permite o acesso limitado a determinadas aplicações e conteúdos”74.
De tal maneira, quando o governo brasileiro arremata a parceria com o
Facebook para melhoria da infraestrutura de Internet no país, tendo por
base as diretrizes do programa Internet.org da corporação, acata também
as condições impostas para a distribuição de aplicações, que garante no seu
escopo a conexão gratuita com websites considerados básicos pela plataforma. Além do próprio Facebook, descrito como ferramenta de comunicação, não há clareza sobre quais são esses Free Basics, apresentados apenas
como portais de notícias, postagens de trabalho, saúde e informações sobre
educação que podem ser incluídos por pessoas físicas ou jurídicas mediante solicitação de admissão75.
72 Art. 9, II, p. 08. Decreto n.º 8.771, de 11 de maio de 2016. DOU n.º 89, p. 07.
73 Ver Facebook Newsroom: Technology Leaders Launch Partnership to Make Internet
Access Available to All, August 21, 2013. Disponível em: <http://newsroom.fb.com/
news/2013/08/technology-leaders-launch-partnership-to-make-internet-accessavailable-to-all/>. Acesso em: maio 2016.
74 MPF, 2015, p. 03.
75 Cf. Internet.org – Free Basics Platform. Disponível em: <https://info.internet.org/en/
story/platform/>. Acesso em: maio 2016.
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Em dois trechos os procuradores previnem:
Analisando o modelo de negócio utilizado atualmente
pelo Facebook é importante observar que os serviços
parceiros criados dentro da plataforma da empresa
geram dependência de seus usuários a ponto de que,
caso ocorra a remoção de uma conta do Facebook,
automaticamente todos os aplicativos e serviços criados para aquele perfil sejam também perdidos. Tal
modelo geraria maior dependência para novos usuários que desconhecem tal prática comercial.
Esses novos usuários, sendo introduzidos ao uso da
rede pelas mãos da empresa privada e conforme seus
interesses privados e específicos, aprenderão que a Internet não é um espaço aberto de exposição de ideias,
de desenvolvimento de ferramentas e de aprendizagem e engrandecimento cultural, mas sim um meio de
acesso à rede social Facebook, fenômeno que já vem
ocorrendo em alguns países.76
[...]
Igualmente, esses novos usuários podem não ter o
conhecimento necessário para autorizar, conscientemente, a utilização de seus dados pelo Facebook
e suas empresas parceiras. A rede social tem como
fonte de receita a publicidade e a utilização de dados de seus usuários de forma a permitir propagandas
mais dirigidas. O projeto, nesse ponto, permite que a
empresa passe a ter acesso aos dados de milhões de
novos usuários da rede, nem sempre com o consentimento informado deles.77

Por isso, há um conflito claro entre a legislação brasileira recentemente aprovada e os acordos em andamento que compreenderão também
as operadoras locais. Em síntese, a totalidade da legislação sobre a Internet
brasileira dá conta de diversos aspectos fundamentais para a manutenção
da liberdade na rede e seu aperfeiçoamento, principalmente com relação
à defesa da neutralidade e à ampliação do acesso universalizado, contudo
76 Id. ib. p. 05.
77 Id. ib. p. 08-09.
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ainda existem algumas polêmicas sobre a baixa incidência de defesa sobre
a privacidade do usuário e omissões sobre a atuação das empresas que
claramente realizam suas operações em desacordo com os textos legais.
No comparativo com os textos regulamentadores internacionais78, o Brasil
aparece como um dos países mais progressistas em termos de manutenção
da neutralidade e do uso democrático e acessível da Internet, sendo necessário, portanto, admitir e defender o MCI como um documento fundamental para o progresso brasileiro na comunicação tecnologicamente mediada.
De tal modo, há por um lado um texto protetivo, a atuação desconexa das empresas de comunicação e conexão e a colaboração desinformada por parte do poder público no combate aos crimes cibernéticos, que se
instala sobre uma preocupação hiperbólica. Essas práticas expõem a privacidade de todos os usuários, abalam a neutralidade da rede em nome dos
usos governamentais e da espionagem privada e violam a imputabilidade
da rede por conta da produção de medidas profiláticas. Em vista disso,
o problema central ainda se pauta na falta de conhecimento mais aprofundado sobre a estrutura da rede, tanto por parte dos legisladores quanto dos usuários comuns, que veem na arquitetura da Internet a circulação
de riscos iminentes e potenciais, aceitando assim práticas “seguras” que,
na realidade, produzem apenas uma ilusão de salvaguarda diante das personagens construídas para “personificarem o mal”. Os hackers, crackers,
“piratas”, ciberterroristas, invasores, pedófilos e criminosos de todas as
estirpes circulariam livremente pela rede e precisariam, assim, ser contidos antecipadamente ao primeiro sinal de alerta sobre atividades ilícitas.
Em uma analogia simples, trata-se do cerceamento da circulação livre de
pessoas em uma rua movimentada, onde se realizam abordagens policiais
aleatórias e arbitrárias, ao sabor da construção de perfis suspeitos. Em
78 Cf. Segurado et al. (2015) que analisa em perspectiva comparada os textos que
regulamentam a Internet no Brasil, Chile, Espanha, EUA e França.
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outras palavras, os usuários comuns aceitam ser vigiados, ter seus dados
compartilhados entre corporações e governos, em nome do refreamento de
crimes79 e da construção de uma navegação personalizada. Em contrapartida, os dados recolhidos são utilizados para a antecipação inteligente de
interesses, de acordo com os rastros deixados nas redes sociais, nos sites
de busca, emails, nos chats privados e nos cliques em todos os dispositivos
conectados80, do computador, à smartTv, automóvel, smartphone e redes
públicas a que o indivíduo se conecta eventualmente.
Esse temor generalizado, resultado da narrativa81 sobre o ciberterrorismo e da construção do perfil dos 4 cavaleiros do infoapocalipse, faz
com que as pessoas tenham medo de experimentar outros caminhos para
além da superfície da rede, tal qual acessar a deepweb, por exemplo, tendo
por um lado a impressão de tornarem-se criminosos em potencial ou serem
cooptados pelos usuários que lá estão. Por outro lado, isso promove o uso
dos produtos corporativos considerados seguros que alimentam o big data
e as relações mercadológicas sobre os dados pessoais do usuário, favorecendo assim acordos e cooperações público-privados, no sentido de uma
espionagem/vigilância privada e o desinteresse, ou menor conhecimento,
da arquitetura da rede por parte do usuário comum, dado o user-friendly e
o aprisionamento tecnológico82, que fazem com que o mesmo comportamento padrão seja repetido pela comodidade e orientação do próprio equi79 É fundamental citar, sob tal lógica, o conto publicado em 1956, intitulado Minority
Report, de autoria de Philip K. Dick, onde os crimes são pressagiados com a ajuda de três
precogs. A partir de um sistema de identificação centralizado, os supostos autores são
detidos antes mesmo de realizarem os atos. Disponível em: <http://www.cwanderson.
org/wp-content/uploads/2011/11/Philip-K-Dick-The-Minority-Report.pdf>. Acesso em
maio/2016.
80 No dia 18 de maio de 2016, o Google publicou a demonstração do Google Home,
um assistente pessoal que possui uma espécie de autoprogramação capaz de centralizar
agendas e preferências pessoais, podendo programar outros dispositivos do ambiente
doméstico, como a smartTv ou uma cafeteira antes mesmo de ser solicitado pelo
comando humano. Ver Google Home Demo - Google IO 2016. Disponível em: <https://
www.youtube.com/watch?v=2KpLHdAURGo>. Acesso em maio/2016.
81 Cf. Assange et al.,2013, p. 89.
82 Cf. Lanier, 2010, p. 26; Flusser, 2009, p. 27.
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pamento informático ou aplicativo (hardware ou software). Mesmo que
haja o conhecimento sobre a vigilância, os usuários submetem-se a ela em
nome da inclusão digital e do bom andamento de todas as suas atividades
sociais, que dependem, atualmente, da intermediação tecnológica, favorecendo as “arquiteturas de vulnerabilidade”83, mesmo que numa tentativa
de evitá-las. Bennett e Parsons afirmam que a ignorância e o “mau uso”
não são as únicas variáveis de risco individual, mas que a pronta aceitação da arquitetura pode promover situações que favorecem a efetivação de
crimes contra usuários despreparados. Exemplos disso são a descrição fiel
das atividades cotidianas nos sites de relacionamento, que podem indicar a
um usuário mal intencionado os horários em que a casa está vazia, a escola
onde o filho estuda, as rotinas diárias de percurso pela cidade, o modelo do
carro, local de trabalho, datas de viagens ou locais que serão frequentados
no final de semana, fazendo com que o conhecimento sobre essas informações possam obviamente ser usados para a prática de sequestros, assaltos
ou golpes materializados no mundo “real”. Contudo, outras práticas voluntárias ou não também podem gerar riscos “virtuais”, como a inclusão de
dados de cartão de crédito e documentos pessoais em sites fraudulentos ou
ainda a recepção de vírus, malwares e trojans por meio da atualização dos
próprios programas de confiança, a venda indevida por meio de um clique
com inclusão automática de cobrança em cartão de crédito84 e a invasão de
microfones e webcams pelas plataformas, mesmo que as negativas sobre
esses casos sejam veementes85.

83 Bennett; Parsons, 2013, p. 496.
84 Ver Amazon. Disponível em: <https://www.amazon.com.br/gp/help/customer/display.
html?nodeId=201366300>. Acesso em jun. 2016.
85 Ver Facebook is using smartphones to listen to what people say, professor suggests.
Independent, 31 May 2016; Google eavesdropping tool installed on computers without
permission, The Guardian, June 23, 2015. Disponíveis em: <http://www.independent.
co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/facebook-using-people-s-phones-to-listen-inon-what-they-re-saying-claims-professor-a7057526.html>; <https://www.theguardian.
com/technology/2015/jun/23/google-eavesdropping-tool-installed-computers-withoutpermission>. Acesso em jun. 2016.
226

Estudos Legislativos 2016.indb 226

Rev. Estudos Legislativos, Porto Alegre, ano 10, n. 10, p. 207-236, 2016

17/01/2017 17:12:46

E

S

T

U

D

O

S

L

E

G

I

S

L

A

T

I

V

O

S

Com base nesses riscos e no fato de que o conhecimento técnico é cada vez mais especializado e menos íntimo dos usuários médios,
incluindo-se aí a própria presidenta da República, vítima de espionagem
em seus emails pessoais, justifica-se a intervenção constante dos Estados e
das corporações. Ainda tomando a analogia acima, é possível dizer que se
estabelece um tratamento territorializado sobre um “ambiente” onde não
há clareza sobre a posição real dos agentes, o que abonaria a espionagem
internacional, a construção do monopólio de dados sobre pessoas e empreendimentos do mundo todo, já que há uma circulação infindável de informações e os indivíduos precisam ser protegidos por instituições que detêm
o acesso ao conhecimento aparentemente distante das suas bases comuns.
Com efeito, se produz aqui a primeira ficção sobre o real funcionamento
da Internet, promovendo a ideia de que não haveria acesso inteligível ao
seu projeto por parte dos usuários e que restaria assim, como forma de garantir a circulação ideal pela rede, adquirir produtos comercializados por
empresas bem intencionadas (como antivírus, softwares de sistema, navegadores, etc.), tais como seguranças, assistentes e relações públicas pessoais, passando a eles via procuração uma série de documentos pessoais que
seriam copiados, incluídos em arquivos alheios à vontade do proprietário
e compartilhados entre outros profissionais que também prestam esse tipo
de serviço.
De tal modo, a transparência se dá por meio da vigilância deliberada e aceita pelos usuários comuns e a privacidade é garantida aos Estados
e grandes corporações que mantêm os seus negócios por meio do desconhecimento coletivo sobre o funcionamento da infraestrutura, corroborando a perspectiva de Assange, de que essa inversão da ética hacker é um
efeito direto da comercialização da rede e da privatização permanente dos
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códigos que a sustentam86. Há, assim e efetivamente, uma série de limites
para a intervenção da justiça e da lei, especialmente pela glocalização da
rede, uma vez que os datacenters, domínios ou sedes das empresas são
transnacionais e podem evadir-se das regulamentações nacionais por meio
do domínio das criptografias e das patentes, que são usadas constantemente como justificativa para a forma de atuação dessas corporações. Resta
a promoção de acordos jurídicos e financeiros entre Estados e empresas,
primeiro porque os mecanismos de prestação de contas não são formalizados e segundo porque não há uma preocupação sobre a produção de
instrumentos transnacionais que reprimam a ação das empresas privadas
diante da abusividade de suas práticas. Em outras palavras, as empresas
deixam de pagar impostos sobre seus lucros reais, já que se adéquam a
legislações locais de cada país onde instalam suas subsedes e tratam cada
uma delas como uma empresa independente das demais, ocultando assim
sua dimensão efetiva; além disso, prestam serviços a estes mesmos Estados
em nome da manutenção das suas atividades, entendidas aí, senão como
uma benfeitoria filantrópica. É o caso das denúncias realizadas por Edward
Snowden em 2013, sobre o programa Prism87, “um programa confidencial
que dava à NSA88 acesso aos servidores privados de um grupo de grandes
empresas de serviços da internet, inclusive a Microsoft, o Skype, o Facebook, a Apple e o Google”89.
Tornou-se mais palpável também a tendência de privatização da governança da Internet, diante da fragmentação da rede em plataformas fechadas e operadas
em regime privado, como as redes sociais. A conver86 Cf. Assange et al., 2013, p. 49; 65; 140.
87 Embasado e protegido pela FISA - Foreign Intelligence Surveillance Act (Lei de
Vigilância de Inteligência Estrangeira) que desde 1978 autoriza os EUA a promover uma
vigilância mundial sobre potências estrangeiras ou agentes de potências estrangeiras, o
que incluiu comunicações particulares da presidenta Dilma Rousseff.
88 Agência de Segurança Nacional (EUA).
89 Assange, 2015, p. 159.
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gência entre plataformas acentua esse quadro e deixa
os usuários vulneráveis diante das decisões que são
tomadas unilateralmente pelas empresas acerca de
temas importantes, como as suas políticas de privacidade. Por outro lado, alguns atores privados, como
os provedores de acesso e as entidades de registro de
nomes de domínio, têm sido cada vez mais pressionados a atuar como vigilantes do comportamento dos
usuários na rede e a agir como partícipes para coibir
condutas reputadas ilícitas, em um processo de privatização e terceirização da aplicação da lei.90

Embora os textos legais, aprovados ou em tramitação, sigam no
sentido de promover condições onde as aplicações possam comunicar situações em que usuários tendam, de alguma maneira, a expressar intenções violentas ou orientações terroristas, podendo assim ser investigados
pela polícia ou justiça, ainda há por parte delas práticas distensas, uma
vez que mesmo publicações de homicídios consumados foram entendidas
pelos algoritmos como publicações ordinárias, contrariando o intento das
corporações que justificam a recolha de dados para estes fins. De tal modo,
tomando por base as ilegalidades do monitoramento e a atual insipiência
dos algoritmos que o controlam, não há uma justificativa plausível para
a manutenção dessas práticas, como atestam três exemplos ocorridos recentemente no Facebook: o primeiro diz respeito a Kenneth Alan Amyx
(Texas, EUA) que postou imagens ao lado do corpo da namorada assassinada por ele na timeline dela própria. Mesmo após denúncias, notificações
e solicitações da família da vítima, o Facebook ainda levou 36 horas para
remover o conteúdo, justificando que a imagem do corpo não representava,
num primeiro momento, uma cena violenta91. Já o segundo caso diz respeito à remoção e bloqueio do perfil de Isis Anchalee, engenheira residente
90 FGV, 2012, p. 70.
91 Ver Police Say Man Posted Photo of Girlfriend’s Body on Facebook; It Lingered for
36 Hours. The New York Times, June 1,2016. Disponível em: <http://www.nytimes.
com/2016/06/02/us/kenneth-alan-amyx-girlfriend-body-facebook-murder.html>.
Acesso em jun. 2016.
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em São Francisco (EUA), que teve seu nome confundido com o acrônimo
em língua inglesa para Estado Islâmico. A usuária precisou realizar três
tentativas de contato com o Facebook, enviando inclusive seu passaporte
para comprovar o nome de nascimento, tendo sua conta reativada 8 horas
após o primeiro contato92. Por fim, o terceiro exemplo trata-se de um experimento local realizado pela equipe jornalística do Olhar Digital (UOL/
Band) que se infiltrou em grupos brasileiros onde são realizadas transações
comerciais de drogas, armas e dinheiro falso. Um dos grupos conta com 7
mil membros e as compras e vendas são realizadas de forma aberta e sem
maiores pudores, ao passo que após denúncia pela própria equipe ao Facebook com base nos Padrões de Comunidade, alegando a venda de “drogas,
armas ou outros produtos controlados”, duas denúncias foram negadas sob
argumento na resposta da plataforma, cerca de 16 horas depois da notificação, que não violariam os seus termos93.
Em resumo, há assim a produção de uma “polícia secreta
privatizada”94 e um conflito entre a inexistência de instrumentos transnacionais, a produção de textos regulatórios, autorregulatórios e tecnológicos95 que garantem que a vigilância e a criptografia patenteada96 sejam
os verdadeiros elementos que agenciam tanto a infraestrutura da Internet
quanto o seu real funcionamento, dada a assimetria da circulação dos códigos entre os usuários comuns e mesmo entre as instâncias governamentais.

92 Ver ‘Facebook thinks I’m a terrorist’: woman named Isis has account disabled, The
Guardian, 18 November, 2015. Disponível em: <https://www.theguardian.com/
technology/2015/nov/18/facebook-thinks-im-a-terrorist-woman-named-isis-hasaccount-disabled>. Acesso em jun. 2016.
93 Ver Grupos no Facebook reúnem armas, traficantes e até dinheiro falso. Olhar Digital,
8 jun. 2016; Ferramenta de denúncia do Facebook não vê nada de errado com tráfico
de drogas. Olhar Digital, 9 jun. 2016. Disponíveis em: <http://olhardigital.uol.com.
br/fique_seguro/noticia/grupos-no-facebook-reunem-armas-traficantes-e-ate-dinheirofalso/58995>;
<http://olhardigital.uol.com.br/fique_seguro/noticia/ferramenta-dedenuncia-do-facebook-nao-ve-nada-de-errado-com-trafico-de-drogas/59180>. Acesso
em jun. 2016.
94 Id. ib, p. 75.
95 Cf. Bennett, Parsons, 2013, p. 497.
96 Cf. David, 2013, p. 478.
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Sendo assim, a “Lex Informatica”97 de Joel Reidenberg, discutida e aprofundada por Lawrence Lessig, ainda não foi admitida de forma cabal. Ao
assentir que o código informático, de fato, é a lei e que “a inovação avança
muito mais rapidamente do que o processo de elaboração de políticas”98,
concordamos igualmente que o liame entre Estado, corporações e “criminosos” se perfaz numa relação de gato e rato, onde a legislação restritiva
sempre sai em desvantagem pelo desconhecimento efetivo dos códigos da
rede. Se por um lado a assimetria criptográfica beneficia as empresas privadas, por outro é também o principal recurso para os usuários que pretendem desvencilhar-se da vigilância promovida por elas. Ao passo que o
ciberespaço passa a ser militarizado99, por meio dos mecanismos já citados,
e as relações se estabelecem sob uma vigilância tática e estratégica100, conhecer o funcionamento da rede e incorporar a criptografia nas atividades
cotidianas é uma forma de fazer resistência diante das relações de poder
estatuídas por todos estes agentes.
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Jakobsson e Stiernstedt101 discutem a Web 2.0, criatividade e copyrights à luz de Giorgio Agamben e David Harvey, considerando que a
Internet está respaldada sobre a lógica de um estado de exceção, onde a le97 Cf. Lessig, 2006; Reidenberg, 1998.
98 Assange, et al., 2013, p. 115.
99 Id, ib, p. 53.
100 De acordo com Andy Müller-Maguhn, “uma vigilância tática seria algo como: ‘Nesse
exato momento, nessa reunião, precisamos grampear esse lugar, precisamos plantar
alguém com um microfone ou deixar sistemas de vigilância GSM (Global System for
Mobile Communications [Sistema Global para Comunicações Móveis]) de prontidão em
um carro para interceptar imediatamente o que as pessoas dizem sem precisar envolver
a operadora da rede, sem precisar obter um mandado de busca ou algo parecido, sem
a necessidade de nenhum procedimento legal... É só fazer’. Já a abordagem estratégica
significa fazer por default – simplesmente gravar tudo e esmiuçar depois, por meio de
sistemas analíticos”. (Assange, et al. 2013, p. 57, itálico dos autores). Cf. ib. id. 2013,
p. 64.
101 Cf. �Jakobsson; Stiernstedt, 2010.
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gislação ainda se trata de uma tentativa de responder a práticas considerada
danosas pelos Estados, seja na instância dos usos criativos individuais ou
mercadológicos corporativos, de sorte que é necessário prever nos textos
formas de combater os usos ilegais por parte dos indivíduos que de alguma
maneira ameaçam a segurança dos usuários médios e os abusos das empresas que detêm a posse exclusiva de tecnologias de vigilância e podem,
por meio delas, fazer as vezes de poderes estatais ou favorecem governos,
como os casos já citados acima. Por um lado, a preocupação é legítima,
pois há, a título de exemplo, indícios claros de usos convocatórios das
redes sociais pelo Estado Islâmico e hackeamentos de sistemas informáticos em aeroportos ou sistemas de identificação em países europeus. Por
outro, mais uma vez se estende sobre a rede uma censura102 indistinta, onde
todos os usuários ficam à mercê da manutenção do quadro, ou seja, reféns
de uma estrutura desconhecida, propriedade de monopólios comunicacionais e Estados que reconhecem cada usuário da rede como um suspeito
em potencial. De tal maneira, a cada nova investida legal que criminalize
alternativas à comunicação, fortalecem-se as corporações “seguras” que
prestam serviços na rede, gerando, assim, uma balcanização, que ao invés
de constituir-se sobre territórios de Estados e governos se perfaz agora,
política e economicamente, sobre disputas empresariais.
Em um tempo em que a narrativa sobre o terrorismo se amplifica
significativamente e as possibilidades de monitoramento civil alcançam
o limiar da ficção científica, o que se altera notadamente é a forma pela
qual se transferem as informações pessoais e a maneira como a conver102 “Penso que a discussão poderia ser redirecionada para verificar se essas tecnologias
deveriam ou não ser consideradas como de guerra. [...] Se formos falar em termos de
armamentos, precisamos lembrar que não é como vender um caminhão a um país. É
como vender a um país um caminhão acompanhado de um mecânico e de uma equipe
para ir no caminhão mirando seletivamente nas pessoas e atirando nelas”. (ASSANGE
et al., 2013, p. 65-66).
232

Estudos Legislativos 2016.indb 232

Rev. Estudos Legislativos, Porto Alegre, ano 10, n. 10, p. 207-236, 2016

17/01/2017 17:12:46

E

S

T

U

D

O

S

L

E

G

I

S

L

A

T

I

V

O

S

gência digital103 passa a ser determinante para a produção de indivíduos
tecnicamente multifacetados, reconhecidos na vida “real” também como
parte das configurações constitutivas de aparatos técnicos, num compêndio
que compreende o conhecimento sobre seus documentos pessoais, históricos médicos, hábitos de consumo, circulação, desejos (da gastronomia
às preferências sexuais), renda e despesas, relações em círculos restritos e
inclinações políticas. Não é novidade também que desde a primeira revolução industrial as “corporações concentram a capacidade de selecionar e
interpretar os acontecimentos históricos”104, enquanto os Estados usam das
ferramentas tecnológicas para estratégias militares e de soberania. É fato
que há ainda uma compreensão insuficiente sobre o fenômeno de comunicação tecnologicamente mediada e de como as potencialidades da rede
divergem da perspectiva de uma década atrás, o que implica numa dificuldade de reconhecer do que se trata realmente e qual a sua abrangência. Ao
passo que novas práticas surgem dia a dia e que cada vez mais usuários
médios buscam informação sobre seus direitos, neutralidade da rede e os
riscos de vigilância a que estão propensos, a legislação em sua composição
geral está um a passo atrás das possibilidades de uso e das diferentes apropriações dos recursos disponíveis, já que esse mesmo uso é generalizado e
ultrapassa os dispositivos informáticos.
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