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RESUMO 

O objeto de estudo do presente trabalho consiste em realizar uma abordagem da análise do atual cenário 

socioeconômico brasileiro, avaliando a existência de elevados índices de desigualdade social, delimitando quais 

os fatores que ensejam estes indicadores maléficos, dentre eles o acesso limitado à população ao ensino de 

qualidade, elevada concentração de renda e raízes históricas da colonização brasileira. A formação da colônia de 

exploração e a prática do presidencialismo de coalizão colaboraram sobremaneira para a exacerbação dos gastos 

públicos, desviando, desta forma, os recursos de áreas essenciais, como a educação e, por conseguinte, colabora 

para o reforço da desigualdade no Brasil. A exacerbada concentração de renda brasileira também corrobora para o 

acirramento da desigualdade do país, seja através do seu sistema tributário que aglutina a cobrança dos impostos 

no consumo, penalizando as pessoas com renda inferior, seja mediante longos anos de prática de índices 

inflacionários elevados. A prática reiterada da corrupção no Brasil contribui para a infringência dos direitos da 

população, pois os recursos que outrora deveriam ser empregados pelo Estado para a prática de serviços públicos 

de qualidade, vêm sendo utilizados para desvios dos cofres públicos, mediante inúmeros e sucessivos escândalos 

de corrupção, consagrados pelas condenações de políticos junto ao Poder Judiciário Nacional. Em suma, diante 

deste cenário de exacerbada desigualdade social, o investimento em educação se faz urgente e imperioso, pois 

através deste, traria o efeito multiplicador na economia e sociedade brasileira, fazendo com que o Estado arrecada 

mais impostos e pudesse atender melhor questões oriundas dos setores da saúde e de infraestrutura. Não obstante 

aos aspectos econômicos ora mencionados, destaca-se que o acesso à educação pode contribuir para a emancipação 

do ser humano, mitigando, por consequência, a infringência de direitos humanos.  

Palavras-chave: Educação. Políticas. Públicas. Direitos. Humanos. 

 

ABSTRACT 

The objective of this study is to analyze the current Brazilian socio economic scenario, evaluating the existence of 

high levels of social inequality, defining the factors that lead to these malefic indicators, such as limited access to 

education for the population. quality, high concentration of income and historical roots of Brazilian colonization. 

The formation of the colony of exploitation and the practice of presidentialism of co-operation have greatly 

contributed to the exacerbation of public expenditures, thus diverting resources from essential areas such as 

education and, therefore, collaborating to reinforce inequality in Brazil. The exacerbated concentration of Brazilian 

income also corroborates the intensification of inequality in the country, either through its tax system that collects 

taxes on consumption, penalizing people with lower incomes, or through long years of high inflation rates. The 

repeated practice of corruption in Brazil contributes to the violation of the rights of the population, since the 

resources that were once to be used by the State for the practice of quality public services have been used to divert 

the public coffers through numerous successive scandals of corruption, consecrated by the convictions of 

politicians with the National Judiciary. In short, given this scenario of exacerbated social inequality, investment in 

education becomes urgent and imperative, because through it, would bring the multiplier effect in the Brazilian 

economy and society, causing the State to collect more taxes and could better deal with issues arising from sectors 

of health and infrastructure. Notwithstanding the economic aspects mentioned above, it should be emphasized that 

mailto:custodio.paulo@gmail.com
http://lattes.cnpq.br/5284021211940836
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access to education can contribute to the emancipation of the human being, thereby mitigating human rights 

violations. 

Keywords: Education. Public. Polity. Humans. Rights. 

 

ABSTRACTO 

El objeto de estudio del presente trabajo es realizar una aproximación al análisis del escenario socioeconómico 

brasileño actual, evaluando la existencia de altos niveles de desigualdad social, delimitando los factores que dan 

lugar a estos indicadores nocivos, entre ellos el acceso limitado a la población a la calidad de la enseñanza, alta 

concentración de ingresos y raíces históricas de la colonización brasileña. La formación de la colonia de 

explotación y la práctica del presidencialismo coalicional contribuyeron en gran medida a la exacerbación del 

gasto público, desviando recursos de áreas esenciales como la educación y, por lo tanto, contribuyendo al 

reforzamiento de la desigualdad en Brasil. La concentración exacerbada de la renta brasileña también contribuye 

al empeoramiento de la desigualdad en el país, ya sea a través de su sistema tributario que agrega la recaudación 

de impuestos sobre el consumo, penalizando a las personas con menores ingresos, o a través de largos años de 

práctica de altas tasas de inflación. La práctica reiterada de la corrupción en Brasil contribuye a la vulneración de 

los derechos de la población, ya que los recursos que alguna vez debió haber sido utilizado por el Estado para la 

práctica de servicios públicos de calidad, han sido utilizados para desviar las arcas públicas, a través de numerosos 

y sucesivos escándalos de corrupción corrupción, consagrada por las condenas de políticos ante el Poder Judicial 

de la Nación. En resumen, ante este escenario de desigualdad social exacerbada, la inversión en educación es 

urgente e imperativa, porque a través de ella, tendría un efecto multiplicador en la economía y la sociedad brasileña, 

haciendo que el Estado recaude más impuestos y aborde mejor los problemas. provenientes de los sectores de salud 

e infraestructura. Sin perjuicio de los aspectos económicos mencionados anteriormente, se destaca que el acceso a 

la educación puede contribuir a la emancipación del ser humano, mitigando así la vulneración de los derechos 

humanos. 

Palabras clave: Educación. Políticas. Públicas. Derechos. Humanos. 

 

INTRODUÇÃO 

Neste artigo será realizada uma análise do atual cenário socioeconômico brasileiro, 

avaliando a existência de elevados índices de desigualdade social, delimitando quais os fatores 

que ensejam estes indicadores maléficos, dentre eles o acesso limitado à população ao ensino 

de qualidade, elevada concentração de renda e raízes históricas da colonização brasileira. 

Em um segundo momento, será efetuada uma descrição da histórica deficiência 

brasileira no campo do investimento educacional, detalhando a deficitária contrapartida do 

Estado à população brasileira e, por conseguinte, a sua correlação com a infringência de direitos 

humanos.  

Será abordado, também, neste artigo, como o acesso à educação pode auxiliar para a 

redução da desigualdade socioeconômica, bem como a melhoria das condições de vida da 

população brasileira e culminar com a garantia de direitos humanos. 

O § 1.º do Art. 25 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada pelos países 

membros da ONU (Organização das Nações Unidas), em 10 de dezembro de 1948, determina 

a necessidade da existência de um padrão de vida suficiente para o ser humano que possa lhe 

garantir saúde e bem-estar: 

 

Toda a pessoa tem direito a um nível de vida suficiente para lhe assegurar e à 

sua família a saúde e o bem-estar, principalmente quanto à alimentação, ao 

vestuário, ao alojamento, à assistência médica e ainda quanto aos serviços 

sociais necessários, e tem direito à segurança no desemprego, na doença, na 

invalidez, na viuvez, na velhice ou noutros casos de perda de meios de 

subsistência por circunstâncias independentes da sua vontade. 

  

Diante do exposto acima, pressupõe-se que a desigualdade social não se atinja um nível 

elevado, que venha a infringir o disposto no § 1.º do Art. 25 da Declaração Universal dos 
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Direitos Humanos. Caso isto ocorra, culminará com o descumprimento dos direitos essenciais 

de vida da população. 

 

DESENVOLVIMENTO 

OBJETIVOS 

 O objetivo geral da presente pesquisa consiste em analisar a importância da 

intensificação de políticas públicas na área da educação como ferramenta mitigadora da 

infringência dos direitos humanos. 

Como objetivos específicos, pretende-se, ao longo deste trabalho: 

a) Efetuar a análise do atual cenário socioeconômico brasileiro, avaliando a existência 

de elevados índices de desigualdade social, delimitando quais os fatores que ensejam estes 

indicadores maléficos; 

b) Realizar uma descrição da histórica deficiência brasileira no campo do investimento 

educacional, detalhando a deficitária contrapartida do Estado à população brasileira e, por 

conseguinte a sua correlação com a infringência de direitos humano; 

c) Descrever como o acesso à educação pode auxiliar para a redução da desigualdade 

socioeconômica, bem como a melhoria das condições de vida da população brasileira e 

culminar com a garantia de direitos humanos. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

A presente pesquisa tem como proposta analisar a importância da intensificação de 

políticas públicas na área da educação como ferramenta para o desenvolvimento 

socioeconômico brasileiro e mitigadores da infringência dos direitos humanos. Para tanto, 

utilizou-se da interdisciplinaridade entre as áreas do Direito, Educação, Direitos Humanos e 

Economia. 

Como fundamentação teórica efetuou-se análises de leis, doutrinas, artigos e 

jurisprudências. Objetivando demonstrar que o acesso à educação pode mudar a vida das 

pessoas, proporcionando melhor qualidade de vida e, consequentemente, a sua emancipação.  

Nesta linha, a pesquisa bibliográfica foi fundamental para a obtenção de dados. Segundo 

Lakatos e Marconi (2003). 

Ainda, é de suma importância ressaltar que será utilizado o raciocínio dedutivo como 

ferramenta para o atendimento dos objetivos do presente trabalho. 

O CENÁRIO BRASILEIRO DE DESIGUALDADE 

A ONU (Organização das Nações Unidas) emite o Relatório de Desenvolvimento 

Humano, sendo que uma das medições realizadas é a da desigualdade através do índice de Gini. 

O índice de Gini é utilizado para medir o nível de desigualdade em determinado país, conforme 

ensina Pinto (2007, p. 24): 

 

Todo indicador de desigualdade visa agregar diferenças de renda da população 

em um indicador escalar, por isso não é surpresa o fato de existirem tantos 

instrumentos destinados para este fim. Um dos instrumentos mais utilizados 

para esse tipo de pesquisa é o índice de Gini. O coeficiente de Gini foi 

proposto por Conrado Gini em 1914 e trata-se prioritariamente de um índice 

derivado da curva de Lorenz. Supondo a existência de uma determinada 



 Florianópolis, Ed.8, n.01, Fevereiro/2022 - ISSN/2675-5203 
11 

população com indivíduos dotados de determinada renda, pode-se dividir a 

mesma em estratos populacionais, sendo que cada estrato seria possuidor de 

uma dada porção da renda total. A partir das proporções acumuladas de renda 

(o) e população (p) definem-se pontos num sistema de eixos cartesianos 

ortogonais, dando origem à curva de Lorenz (...). 

 

Ainda, em relação ao Índice de Gini, quanto mais próximo de 01 (um) for este índice, 

maior se configura a sua desigualdade. Por outro lado, quanto mais perto de 0 (zero) for o índice, 

menor é a desigualdade de um país. 

Segundo dados do Relatório de Desenvolvimento Humano da ONU (Organização das 

Nações Unidas), publicado pelo oglobo.com em março de 2017, o Brasil apresentou a 10.º 

posição como país mais desigual do mundo. O País, em 2015, ficou com o índice de 0,515. 

Ao comparar o índice Gini do Brasil com países de localidades próximas, conclui-se 

que nações como o Uruguai, Argentina e Chile apresentam melhor posição, ou seja, denotam 

situações de desigualdades menores. 

A seguir serão analisados diversos fatores que contribuem para o acirramento da 

desigualdade no Brasil, dentre eles, fatores históricos, elevada concentração de renda, a 

corrupção e as dificuldades brasileiras em propiciar à sua população o acesso e a manutenção 

do ensino de qualidade. 

  

FATORES HISTÓRICOS 

No Brasil, diversos fatores históricos ajudam a entender a arraigada desigualdade social. 

Denota-se que a formação de colônias de exploração no país colaborou sobremaneira para tanto. 

Observa-se que a colonização brasileira, baseada no sistema de exploração pela colônia 

portuguesa, contribuiu para a extração de riquezas do País e para a exacerbação das 

desigualdades socioeconômicas. 

Para Oliveira (p. 02, 2015), explica que o modelo escravocrata escolhido no período 

colonial colaborou sobremaneira para a desigualdade no Brasil: 

 

No período colonial, foi imposto o modelo econômico escravocrata, no qual o 

escravo era a principal mão de obra e, por ser ele comprado, não tinha 

participação na renda. Os demais trabalhadores pobres foram excluídos já na 

divisão das terras brasileiras; pelo Estatuto da Terra, negros, índios e pobres 

não recebiam terra para trabalhar. 

 

Furtado (1967) denota que em quase nenhuma parte do Brasil houve alteração 

significativa na forma de organização da produção e distribuição de renda em virtude do 

término do trabalho escravo. 

Já no período republicano, compreendido entre 1889 – 1930, o Brasil adotou o modelo 

econômico denominado de agroexportador, que visou o trabalho assalariado nas fazendas de 

café, tendo em vista a proibição da prática do trabalho escravo, sendo que o modelo político 

utilizado foi o oligárquico, tendo as oligarquias rurais alinhadas com a burguesia nascente e a 

pobreza e desigualdade social eram tratadas como caso de polícia, conforme ensina Ferreira 

(2003). 
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Entre 1930 até 1964, observa-se no Brasil o desenvolvimento das indústrias em várias 

áreas, como metalurgia, automobilística, petroquímica e alimentícia. Algumas medidas foram 

tomadas para tentar mitigar as desigualdades sociais na Era de Getúlio Vargas, com a instituição 

do salário mínimo, regulamentação da jornada de trabalho, porém a desigualdade social teve 

elevação, segundo Oliveira:  

 

[...] No entanto, os altos rendimentos capitalistas ficaram concentrados nas 

mãos da elite industrial, a massa de trabalhadores tinha baixos salários, o 

êxodo rural, pela ausência de políticas públicas para o campo, encheram as 

cidades de desempregados e aumentou sobremaneira os índices de pobreza no 

País (2015, p 03). 

 

A desigualdade social tornou-se ainda mais grave durante o regime militar, 

compreendido entre 1964 até 1985, tendo a prática do modelo político e econômico totalitário. 

Mais uma vez, os movimentos sociais e a organização dos trabalhadores ficaram abafados, e 

foram tratados como caso de polícia é questão de Estado (FERREIRA 2003). 

A década de 1980 ficou conhecida como a “década perdida” sob o ponto de vista 

econômico, com forte desaceleração do PIB. Quanto ao viés da desigualdade social, também se 

compreende como um período terrível para a população brasileira, segundo Marangoni (2012).  

Com o advento da Constituição de 1988, instituiu-se o Estado Federativo, migrando-se 

aos Estados e Municípios atribuições que outrora eram de responsabilidade da União, quais 

sejam, educação, saúde e saneamento, conforme destaca Carvalho (2010). 

O economista Eduardo Giannetti, em entrevista a Mirian Leitão, na Globo News, no dia 

21 de abril de 2016, menciona que a elevação dos gastos de Estados e Municípios com a 

instituição do Estado Federativo deveria ter promovido a diminuição dos gastos da União, de 

forma proporcional. Ocorre que isto não veio a ocorrer. Ao invés disto, os gastos públicos foram 

elevados no passar dos anos, culminando com o demasiado desequilíbrio das contas públicas. 

Este rombo das contas públicas vem sendo financiado, ao longo dos anos, pelo aumento 

da União dos impostos, os quais estão sob a sua competência. 

Segundo informações da IBPT, encomendado pela ACSP (Associação Brasileira de 

Planejamento e Tributação) (2015, p 04), exemplificando esta situação, observa-se que os 

impostos federais denotam atualmente 65,95% da arrecadação, os impostos estaduais 

equivalem a 28,47%, já os municipais 5,58%,  

Observa-se que colabora para o rombo das contas públicas brasileiras os elevados gastos 

com a Previdência Social. Segundo matéria do Caderno Mercado, da Folha de São Paulo (p. 

01, 2015), em 2015, o pagamento de benefícios superou a arrecadação em R$ 89,2 bilhões, 

valor 28% maior se comparado ao ano de 2014, considerando valores atualizados pela inflação. 

Neste sentido, outro fator que contribuiu para a elevação do déficit público brasileiro 

consiste na prática do presidencialismo de coalizão, que funcionou “bem” no início dos 

Governos FHC e Lula, quando estes presidentes gozavam de grande capital político. 

Abranches (1988, p 27) define o presidencialismo de coalização da seguinte forma: 

 

É um sistema caracterizado pela instabilidade, de alto risco e cuja sustentação 

baseia-se, quase exclusivamente, no desempenho corrente do governo e na sua 

disposição de respeitar estritamente os pontos ideológicos ou programáticos 
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considerados inegociáveis, os quais nem sempre são explícita e coerentemente 

fixados na fase de formação da coalizão.  

  

No presidencialismo de coalizão, o Presidente da República firma acordos políticos com 

vários partidos, dando-lhes cargos em empresas públicas, de capital misto, ministérios, e, como 

resposta, recebia o apoio nas demandas políticas. 

Neste sentido, Sartori (1982) enfatiza que no presidencialismo de coalização o 

presidente deve ter a habilidade para efetuar barganhas, bem como a capacidade de coalizão 

dos partidos políticos e, por fim, conseguir negociar o apoio de outros partidos formando, desta 

forma, coalizões que gerem a governabilidade junto ao Poder Legislativo. 

Denota-se no início de mandato que a base política aliada se mantém dentro do 

acordado, quando o capital político do Poder Executivo se configura como elevado. Todavia, o 

capital político tende a depreciar-se durante o passar do tempo. 

Com a diminuição do capital político do Presidente da República, a base aliada passa a 

cobrar veementemente para manter o apoio. A título exemplificativo, de acordo com Eduardo 

Giannetti, na entrevista ora mencionada, o ex-Presidente Lula juntou-se com vários partidos 

políticos, concedendo cargos em seu governo. Isto ficou justificado para explicar a sua 

sobrevivência à Crise do Mensalão. 

Já no governo da ex-presidente Dilma, o presidencialismo de coalização chegou a 

bancarrota, pois mesmo com a nomeação de 39 ministros, entre 10 partidos, não conseguiu 

eleger o Presidente da Câmara dos Deputados. 

Diante dos fatos ora narrados, resta latente que a prática histórica do presidencialismo 

de coalização colaborou sobremaneira para a exacerbação dos gastos públicos, desviando os 

recursos de áreas primordiais, como a educação e, por conseguinte, colabora para o reforço da 

desigualdade no Brasil. 

 

OS ALTOS ÍNDICES DE CONCENTRAÇÃO DE RENDA 

De acordo com Pereira (1985), o longo processo de concentração de renda e acumulação 

de capital iniciado em meados da década de 1950 com o governo Juscelino Kubitscheck, foi 

mantido durante a gestão de João Goulart, em virtude da lógica de concentração da recessão e 

da inflação, agravando-se, sobremaneira entre 1964 e 1974 com os quadros do pacto autoritário, 

tecnoburocrático-capitalista multinacional.  

 Avançando historicamente, segundo estudo denominado Pesquisa Desigualdade 

Mundial, do World Inequality Database, denota que quase 30% da renda do Brasil está 

concentrada em apenas 1% das pessoas do País, considerando os dados para o ano de 2015. Já 

em 2001, essa participação era de 25%. Portanto, denota-se que esta concentração aumentou 

nos últimos anos. 

Comparativamente com os demais países pesquisados, denota-se que a concentração de 

renda brasileira, ora mencionada, se configura como a maior do mundo. Em 2015, a média 

mundial entre a fatia de 1% das pessoas mais ricas detinha 20,6% da riqueza, sendo que no 

Brasil este número chegou a 28,3%, portanto, a concentração no Brasil é 40,7% maior do que 

a média mundial. 
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Segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), no Brasil, em 

2017, 10% da população concentrava 43,3% da renda do País, sendo que, do outro lado da 

pirâmide, os 10% mais pobres possuíam apenas 0,7% da renda total.  

Um dos fatores que ajuda a entender a forte concentração de renda no Brasil é a sua 

histórica e elevada inflação, em que pese o maior controle ocorrido nos últimos anos, conforme 

declara Hoffmann (2002, p 214): 

 

A inflação elevada contribui para aumentar a desigualdade da distribuição da 

renda. É necessário reconhecer, entretanto, que a inflação elevada também faz 

com que as pessoas errem mais ao declarar seu rendimento e isso introduz nos 

dados um “ruído” adicional que aumenta as medidas de desigualdade. Por 

outro lado, a desigualdade dos rendimentos declarados não capta as perdas 

que a inflação causa no valor real dos salários dos pobres após seu pagamento, 

enquanto os relativamente ricos têm muito mais facilidade de colocar seus 

rendimentos em fundos bancários, protegendo-os da erosão inflacionária. 

 

O Estado contribui de sobremaneira para a desigualdade de renda no país, ou seja, 

auxilia nesta concentração, conforme ensina Medeiros e Souza (2013, p. 28): 

 

O Estado contribui para grande parte da desigualdade no Brasil, tendo, 

proporcionalmente, uma contribuição superior à do setor privado. A 

decomposição do coeficiente de Gini da renda familiar disponível per capita 

mostra que aproximadamente um terço de toda a desigualdade no país pode 

ser relacionado diretamente a transferências e tributos que fluem diretamente 

entre o Estado e as famílias. As duas principais categorias de transferências 

do Estado afetando a desigualdade são salários e Previdência. Os outros dois 

terços da desigualdade referem-se a transferências do setor privado, em sua 

maioria, remuneração do trabalho. Essa remuneração, no entanto, é menos 

concentrada que a remuneração do trabalho no setor público. 

 

O sistema tributário brasileiro contribui sobremaneira para alavancar a concentração de 

renda no Brasil. Segundo estudo do IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação), 

divulgado em 2014, 53,8% do valor da arrecadação dos cofres públicos no Brasil é oriunda de 

pessoas que ganham até três salários mínimos. Ainda, segundo o mesmo estudo, 79% da 

população brasileira estaria alocada nesta faixa de renda. 

A explicação para a drástica situação ora citada, segundo o Olenike (2014, p. 01), 

divulgado pelo Correio Braziliense, estaria relacionado ao sistema tributário brasileiro 

concentrar a sua tributação no consumo. O nosso país apresenta o sistema de tributação 

concentrado no consumo, sendo que neste não existe diferenciação em rico e pobre no momento 

de cobrar o imposto, isto posto, o impacto do imposto é mais elevado para as pessoas com renda 

menor. 

 

CORRUPÇÃO 

Observa-se que a prática da corrupção vem sendo reiterada ao longo da história do 

Brasil, desde a sua colonização até os dias de hoje e colabora de forma negativa para o 

acirramento das desigualdades sociais no País. O historiador Sérgio Buarque de Holanda 



 Florianópolis, Ed.8, n.01, Fevereiro/2022 - ISSN/2675-5203 
15 

(1936), em sua obra Raízes do Brasil, traz o conceito de “homem cordial”, que não promove 

distinção entre o público e o privado. Este homem seria o resultado de uma sociedade rural 

autoritária e exemplificada pela família patriarcal. Ainda, segundo o Autor, este “homem 

cordial” dominou fortemente as estruturas públicas do Brasil, empregando-as para o seu 

benefício. 

Destaca-se nesta obra de Sérgio Buarque de Holanda (1936) a criação no Brasil de uma 

civilização do ócio e da aventura, vislumbrando a terra apenas como uma forma de riqueza 

rápida, sem quaisquer laços de sociabilidade, os quais ficam ainda mais cravado pela 

escravidão. Daí se observa o surgimento de formas de convívio que predominam a afetividade 

e o personalismo, que acabam sendo migradas para a vida política e, por conseguinte, pública. 

Observa-se na Primeira República o surgimento do clientelismo e os indícios iniciais 

mais latentes de má utilização da máquina pública, segundo Carvalho (2010, p. 221): 

 

O patrimonialismo refere-se à utilização do aparelhamento estatal para a busca 

de benefícios particulares. A dependência política e econômica em troca de 

voto ou apoio eleitoral constitui as bases do clientelismo. O sistema político 

surgido no Brasil na época da Primeira República e que representava o 

domínio político privado exercido pelos possuidores de terras (os coronéis), 

dando ensejo ao direcionamento de votos, é denominado “coronelismo” e 

ainda persiste em alguns locais do país. Conceitua-se a corrupção como ato 

contrário ao ordenamento jurídico, praticado por agente público, com o fim de 

patrocinar interesse próprio ou de terceiros. 

 

Entende-se que permeia a história brasileira denúncias de corrupção durante a Ditadura 

Militar ocorrida no Brasil entre 1964 até 1988. Segundo Pedreira (2014), teria se iniciado no 

Regime Militar brasileiro a origem da inserção, contaminação e subordinação do tecido do 

Estado aos interesses do segmento dos empreiteiros. 

A prática da corrupção desvia recursos que poderiam ser destinados para a aplicação em 

políticas inclusivas e emancipatórias, principalmente, para o acesso pela população carente ao 

ensino de qualidade e gratuito. 

Como exemplo desta maléfica prática, denota-se que a Operação Lava Jato, durante 

dezessete meses de atuação, recuperou R$ 1,8 bilhão aos cofres públicos, segundo informações 

da Folha de São Paulo (2015, p. 02). Salienta-se que este valor recuperado foi desviado através 

mediante a prática de corrupção reiterada ao longo dos anos na empresa de capital misto 

denominada Petrobrás. 

Neste sentido, tem-se que a Operação Lava Jato pode ter impactado cerca de R$ 140 

bilhões, valor este que representa uma redução de 2,5% do PIB brasileiro no ano de 2015, de 

acordo com matéria do Caderno de Economia da Globo (2015, p. 01), baseada no estudo da GO 

Associados. 

Observa-se que se o Brasil tivesse uma prática menor de corrupção, o PIB (Produto 

Interno Bruto) per capita seria até 30% maior, crescendo cerca de R$ 9,6 mil, conforme estudos 

do economista Carlos Eduardo Gonçalves, perante o FMI (Fundo Monetário Mundial), 

divulgado pela Folha de São Paulo, em 2017. Neste estudo, empregou-se como premissa como 

seria o Brasil se tivesse condições mais próximas do Uruguai, Chile e Costa Rica, considerados 

países menos corruptos da América Latina. 
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 A corrupção colabora negativamente para a desigualdade social, conforme ensina 

Brandão (2017, p. 01): 

 

O desastre da infraestrutura no Brasil é fruto de um ambiente completamente 

controlado por cartéis e corrupção, o que gera um impacto enorme no 

desenvolvimento econômico e, por conseguinte, na distribuição das riquezas, 

por meio dos serviços públicos. 

  

A prática da corrupção no Brasil influencia de forma negativa não somente pelo desvio 

dos recursos financeiros, mas também sinaliza a possíveis investidores um ambiente de 

insegurança e inóspito para a prática de investimentos. Consequentemente, afasta a vinda de 

novas empresas para o País, bem como de novos empregos para a sua população. 

Brandão (2017, p. 01) ressalta que a degradação de serviços públicos, a ausência de 

infraestrutura básica, como redes de saneamento, e a falta de uma Justiça que responda às 

demandas da população, também são casos de violação de direitos humanos que têm origem na 

corrupção. 

Neste sentido, ensina Carvalho (2010, p. 12) que o desvio dos recursos públicos acarreta 

na redução de serviços públicos voltados à população: 

 

(...) esses desvios, principalmente os originados de atos de corrupção, 

representam verdadeiro empecilho para o progresso dos países, pois inibem a 

quantidade de investimentos, incentivam a informalidade, provocam a evasão 

de divisas, diminuem a margem de lucro das empresas e reduzem a quantidade 

de recursos públicos. No caso do Brasil, a manutenção de situações como as 

relatadas apresenta enormes riscos, pois além de implicar a redução de 

serviços públicos voltados à população e necessários ao crescimento 

econômico, faz com que os cidadãos adquiram um sentimento de descrédito 

em relação às instituições, principalmente aquelas encarregadas de fiscalizar 

e impedir atos de desvio de recursos. Cria-se, com isso, um círculo vicioso, 

desembocando no aumento de práticas ainda mais deletérias ao Estado.  

  

E para equilibrar as contas públicas, diante de um cenário de elevados gastos, cenário 

este influenciado sobremaneira pelos gastos com a corrupção, a União, Estados e Municípios 

necessitam aumentar a sua arrecadação. Desta feita, encontram no aumento da carga tributária 

a saída para tentar equalizar as contas. 

A carga tributária bruta brasileira em 1988 era de 20,21% do PIB (Produto Interno 

Bruto), considerada pelos economistas como adequada para um país de renda média como o 

Brasil. Esta carga tributária cresceu em todos os governos, desde 1988, conforme gráfico a 

seguir, elaborado pelo Instituto Brasileiro de Tributação (2015): 
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Fonte: Instituto Brasileiro de Tributação. 

 

No Governo FHC, em oito anos, a carga tributária elevou-se 3,75% do PIB. Em oito anos de 

Governo Lula, esta carga aumentou 1,41%. No governo Dilma, aumentou 1,66% do PIB em quatro anos, 

segundo dados do Instituto Brasileiro de Tributação (2015). 

 Salienta-se que, segundo dados do Tesouro Nacional, as despesas superaram as receitas em R$ 

60,7 bilhões em dezembro de 2015. A Previdência Social foi a grande vilã para o déficit em 2015, dado 

que o pagamento de benefícios superou a arrecadação em R$ 89,2 bilhões, montante 28% superior ao 

ano de 2014, considerando valores atualizados pela inflação, conforme matéria do Caderno Mercado, 

da Folha de São Paulo (p. 01, 2015). 

 Considerando que o déficit nominal brasileiro em 2015 foi de aproximadamente 8% do PIB e a 

carga tributária ficou em 35,42% do Produto Interno Bruto, tem-se que 44,42% da renda nacional 

transitaram pelo setor público. 

 Mesmo com 44,42% da renda nacional transitando pelo setor público, observa-se que a 

contrapartida gerada pelo Estado para a sua população é deficiente.  A comprovação de que a 

contrapartida realizada pelo Estado Brasileiro é péssima consiste na posição ocupada pelo País no 

ranking que mede o IDH (Índice de Desenvolvimento Humano), de responsabilidade da ONU 

(Organização das Nações Unidas).  

 O IDH foi criado em 1990 e tem como objetivo conceituar e mensurar o desenvolvimento 

humano dos países, conforme ensina Orsi (p. 57, 58, 2009): 

 

Com o intuito de compor este índice é que ele pudesse revelar uma realidade 

muito mais clara da situação dos diferentes países do mundo, levou-se em 

consideração para os cálculos três dimensões básicas: i) educação, através da 

alfabetização de adultos e taxa de matrícula; ii) longevidade, através da 

esperança de vida ao nascer; e iii) renda, através do PIB per capita corrigido 

pelo poder de compra em cada país. Com esses três indicadores, espera-se que 

os elementos básicos para uma vida longa, saudável, decente e participativa 

possam ser avaliados e sintetizados em um único índice. 

 

No relatório da PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento), 

divulgado em 2016, considerando dados de 2015, o Brasil está apenas na 79º posição no 

ranking, que abarca 188 países, com índice de 0,754. Comparativamente com países da América 

do Sul, como Chile, na 38º posição e IDH de 0,847; Argentina, na 45º posição e IDH de 0,827; 

e Uruguai, na 54º posição e IDH de 0,795, o Brasil fica em possível inferior. 

Quanto ao fator renda, o Brasil apresenta a 9º maior economia do mundo, conforme 

dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e do FMI (Fundo Monetário 

Internacional), divulgados pela Revista Exame. Porém, a sua posição no ranking do IDH é 
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muito inferior, não condizente com a sua situação em termos de PIB, no ranking mundial, 

conforme ora mencionado.  

  Quanto ao quesito expectativa de vida, que reflete as condições de saúde, a brasileira 

está em 74,7 anos por habitante, tendo apresentado evolução desde 2010, sendo que nesta época 

era de 73,3 anos. 

 No campo educacional, o Brasil apresenta estimativa de escolaridade de 15,2 anos, 

sendo que desde 2014 não apresenta evolução. Os números brasileiros neste campo são bem 

inferiores ao padrão dos primeiros colocados, como a Austrália, que apresenta cerca de 20,2 

anos de estimativa. 

 O PNUD criou o IDH-D para ilustrar claramente a desigualdade na distribuição do 

desenvolvimento humano. Este índice considera para a apuração a desigualdade humana em 

três dimensões, quais sejam, renda, educação e expectativa de vida. 

Quando se analisa o IDH-D, o índice brasileiro despenca de 0,754 para 0,561, ou seja, 

uma perda de 25,6% do seu IDH, perdendo, portanto, 19 posições no ranking mundial. 

Ao analisar os dados dos países com melhores IDH e IDH-D do mundo, como Noruega, 

Austrália, Suíça e Dinamarca, denota-se que o quesito educação apresenta índices excelentes e 

impulsiona o processo de desenvolvimento das pessoas, culminando com a melhora dos 

indicadores de renda e expectativa de vida, além de mitigar a desigualdade social e a 

infringência de direitos humanos. 

Neste sentido, resta evidente a necessidade da intensificação de políticas públicas no 

setor educacional brasileiro para gerar o equilíbrio no seu índice de desenvolvimento humano 

e, por conseguinte, culminar com a redução da infringência de direitos humanos. 

 Em suma, resta claro que os elevados gastos públicos, aliado à exacerbada corrupção 

presente, colaboram para a errônea utilização dos recursos estatais. Tal fato auxilia 

sobremaneira para a diminuição de investimentos que poderiam ser empregados na prática de 

políticas públicas na área educacional, bem como colaboraram para que as desigualdades 

sociais se tornem mais latentes no Brasil.  

 

ACESSO À EDUCAÇÃO 

As dificuldades brasileiras em propiciar o acesso e a manutenção do ensino de qualidade 

a sua população contribui sobremaneira para o acirramento da desigualdade no Brasil. 

Segundo dados da PNAD Contínua de 2017, o número de pessoas que não trabalhavam 

e nem estudavam ou se qualificaram na faixa etária entre 15 a 29 anos de idade cresceu em 619 

mil pessoas, ou seja, 5,9%, de 2016 para 2017. Isto significa que em 2016, 21,9% das pessoas 

com idade entre 15 até 29 anos não trabalhavam e nem estudavam ou se qualificaram, contra 

23% (11,2 milhões) em 2017. 

Estes dados representam um número assustador para a economia e sociedades 

brasileiras, pois representam um elevado contingente populacional com dificuldades para 

acesso ao ensino e/ou emprego. 

Outro dado preocupante observado na PNAD Contínua de 2017 denota-se na queda da 

taxa de escolarização das pessoas entre 18 até 24 anos, caindo de 32,8% em 2016 para 31,7% 

em 2017. Neste mesmo período, a taxa também caiu entre as mulheres, indo de 34,1% para 

32,6%, assim como para as pessoas de cor preta ou pardas, a queda foi de 29,4% para 28,4%. 
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Reforça a desigualdade brasileira, quando se analisa a média de anos de estudos na faixa dos 

25 anos ou mais de idade, conforme gráfico a seguir: 

 

 
 

Fonte: PNAD Contínua 2017, IBGE. 

 

 Conclui-se, portanto, que a diferença entre pessoas de cor branca e cor preta ou parda 

foi de quase dois anos, refletindo a exacerbada desigualdade social brasileira, e, por 

conseguinte, contribuindo para a dificuldade ao acesso de melhores condições de emprego e 

renda. 

 

DISCUSSÃO 

Dentro da concepção moderna, Joaquim Herrera Flores (2002), citação de Flávia 

Piovesan (2006, p. 6), conceitua os Direitos Humanos como uma composição da nossa 

racionalidade de resistência, na medida em traduzem processos que inauguram e concretizam 

espaços de luta pela dignidade humana, realçando, sobremaneira, a esperança de um horizonte 

moral, baseado pela gramática da inclusão, refletindo a plataforma emancipatória de nosso 

tempo.  

De suma importância trazer o diálogo intercultural sobre a dignidade humana e que 

promove uma concepção mestiça de direitos humanos, conforme ensina Boaventura (2011) 

 À luz de inúmeras transformações da sociedade, e diante de formas econômicas como a 

industrialização tradicional e a era do conhecimento, o mundo está diante de exacerbadas 

desigualdades sociais. Neste contexto, Gallardo (2013, p. 107) ensina que os direitos humanos 

vivem um mau momento, atualmente, sendo que estes direitos devem ser diagnosticados, 

revalorizados ou ressemantizados. 

Importante se faz que seja criada uma cultura de direitos humanos em âmbito mundial 

para que este mau momento vivido pelos direitos humanos seja superado. Neste sentido, 

Gallardo salienta que a educação deve ser levada a sério, assim assevera:  

 

[...] Uma cultura de direitos humanos demanda também uma profunda 

transformação de nossas práticas e concepções educativas. [...] Levar a sério 

a educação para que o ser humano seja possível como sujeito particular e 

individual (criança, mulher, indígena, trabalhador, cidadão, etc.) como 

projeção universal, como projeto de humanidade, contém a revolução política 

da educação [...] (2013, p. 109). 
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Ainda, Paulo Freire (1979, p. 39) ensina o papel da educação como fonte de consciência 

para o indivíduo, contribuindo para a sua liberdade: 

 

Quanto mais refletir sobre a realidade, sobre sua situação concreta, mais 

emerge, plenamente consciente, comprometido, pronto a intervir na realidade 

para mudá-la. Uma educação que procura desenvolver a tomada de 

consciência e a atitude crítica, graças à qual o homem escolhe e decide, liberta-

o em lugar de submetê-lo, de domesticá-lo, de adaptá-lo como faz com muita 

freqüência a educação em vigor num grande número de países do mundo, 

educação que tende a ajustar o indivíduo a sociedade, em lugar de promovê-

lo em sua própria linha 

 

Nesta linha, enfatiza Adorno sobre a possibilidade de uma educação para a emancipação 

(1955, p 182-183): 

 

Tenho a impressão de que, por mais que isto seja almejável, tudo ainda se dá 

exclusivamente no âmbito institucional, sobretudo da escola. Mesmo correndo 

o risco de ser chamado de filósofo, o que, afinal, sou, diria que a figura em 

que a emancipação se concretiza hoje em dia, e que não pode ser pressuposta 

sem mais nem menos, uma vez que ainda precisa ser elaborada em todos, mas 

realmente em todos os planos da vida, e que, portanto, a única concretização 

efetiva da emancipação consiste em que aquelas poucas pessoas interessadas 

nesta direção orientem toda a sua energia para que a educação seja uma 

educação para a contradição e para a resistência. 

 

Segundo Cury (2002), o acesso à educação é uma forma de abertura que propicia à 

pessoa uma chave da autoconstrução e de se reconhecer como capaz de opções. Nesta medida, 

o direito à educação consiste em uma oportunidade de crescimento cidadão, configurando-se 

como um caminho de opções diferenciadas e uma chave de crescente estima do indivíduo. 

Através do acesso à educação o sujeito poderá se autoconstruir, sendo uma oportunidade 

para o seu crescimento e formação da sua autoestima. 

De acordo com Candiotto e Custódio (2017, p. 17.441), observa-se que: 

 

O acesso ao ensino de qualidade pode contribuir sobremaneira para a 

formação cultural do indivíduo, além da geração de conhecimento. Nesta 

linha, as perspectivas em termos de empregabilidade melhoram, aumentando 

a autonomia do ser humano quanto às suas decisões.  

Em suma, resta evidente que a educação consiste em uma ferramenta sólida 

para que o indivíduo atinja o seu desenvolvimento e, por conseguinte, a sua 

emancipação. 

  

O emprego de políticas públicas na área educacional deve contribuir sobremaneira para 

a ocorrência de processos emancipatórios dos seres humanos e, consequentemente, para a 

criação de uma cultura de direitos humanos. 

Ainda, conforme ensina Saviani (2011), a educação consiste na condição necessária para 

o exercício de todos os direitos: civis, sociais, econômicos ou políticos. Enfatiza este autor que 
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a sociedade atual se tornou extremamente urbana e industrial. Diante desta ótica, utilizou-se da 

celebração de Códigos para amparar as relações sociais e econômicas. E somente as pessoas 

com acesso à educação entenderam os seus direitos, os quais estão previstos nestes Códigos. 

Portanto, o acesso à educação é fundamental para a garantia dos direitos dos cidadãos. 

Neste sentido, à luz do ora disposto, observa-se que a educação é direito universal, sendo 

que o seu acesso deve ser garantido a todos, ficando ao Poder Público o dever de colaborar para 

que este acesso seja garantido. E diante do acesso à educação o indivíduo poderá se emancipar. 

Buscando romper com o abandono do investimento público no setor educacional 

brasileiro, Saviani (2011, p. 54), propôs uma mudança, qual seja: 

 

Para romper com essa lógica é necessário pôr em prática uma medida de 

impacto que permita imediatamente mudar a situação das escolas e levantar 

ânimo dos professores que passarão a desenvolver suas atividades com 

entusiasmo e dedicação. Para viabilizar essa mudança propôs, em 1997, para 

o Plano Nacional de Educação, que se dobrasse imediatamente o percentual 

do PIB investido em educação passando, dos atuais, cerca de 4% para 8%. 

  

Diante da teoria de Saviani, o Brasil teria recursos para tratar a educação como 

prioridade, efetuar investimento em melhores condições de trabalho aos professores, bem como 

estimular a carreira. A aplicação do investimento proposto por Saviani (2011) seria factível, 

tendo em vista que em vários países esta prática ocorre costumeiramente, como EUA (7,5%), 

Canadá (7,6%), Noruega (8,7%), e Suécia (8,8%). 

Surgiram críticas à tese de Saviani, enfatizando que os recursos seriam limitados e não 

se teria disponibilidade de caixa para o investimento em educação proposto por este filósofo 

brasileiro. 

Como a nona maior economia mundial, o Brasil apresenta recursos suficientes para o 

investimento necessário em educação. O que ocorre é a ineficiência com os gastos públicos, 

principalmente problemas relacionados com a corrupção. Além dos argumentos dos elevados 

gastos com a corrupção, colaborando com a sua tese, conforme argumentos abaixo, Saviani 

(2011) rebate os críticos, enfatizando que o Brasil está entre as maiores economias do mundo; 

inúmeros países aportam em torno de 8% do PIB em educação; medida realizada imediatamente 

causaria forte impacto; atualmente prevalece a sociedade do conhecimento, na qual a educação 

formal é a base para o desenvolvimento, sem ela os indivíduos ficam excluídos e as 

organizações perdem a sua produtividade; a educação deve ser o fator estratégico para o 

desenvolvimento de um país. 

O Autor Dermerval Saviani reformula sua tese de 1997, e pede para transportar para a 

educação todos recursos disponíveis: 

 

[...]a educação será a via escolhida para atacar de frente, e simultaneamente, 

todos esses problemas. Com efeito, se ampliarmos o número de escolas 

tornando-as capazes de absorver toda a população em idade escolar nos vários 

níveis e modalidades de ensino; se povoarem essas escolas com todos os 

profissionais de que elas necessitam, em especial os professores em tempo 

integral e bem remunerados, nós estaremos atacando o problema do 

desemprego diretamente, pois serão criados milhões de empregos. Estaremos 
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atacando o problema da segurança, pois estaremos retirando das ruas e do 

assédio do tráfico de drogas um grande contingente de crianças e jovens. Mas, 

principalmente, estaremos atacando todos os demais problemas, pois 

estaremos promovendo o desenvolvimento econômico, uma vez que esses 

milhões de pessoas com bons salários irão consumir e, com isso, ativar o 

comércio que, por sua vez, ativará o setor produtivo (indústria e agricultura) 

que irá produzir mais, contratar mais pessoas. 

 

Como consequência do investimento em educação, o efeito multiplicador na economia 

e sociedade brasileira faria com que o Estado arrecada mais impostos e pudesse atender melhor 

questões oriundas dos setores da saúde e de infraestrutura. Não obstante aos aspectos 

econômicos ora mencionados, destaca-se que o acesso à educação pode contribuir para a 

emancipação do ser humano. Neste sentido, Paulo Freire (1979, p. 39) destaca o aspecto da 

liberdade proporcionada pelo acesso à educação: 

 

Uma educação que procura desenvolver a tomada de consciência e a atitude 

crítica, graças à qual o homem escolhe e decide, liberta-o em lugar de 

submetê-lo, de domesticá-lo, de adaptá-lo como faz com muita freqüência a 

educação em vigor num grande número de países do mundo, educação que 

tende a ajustar o indivíduo a sociedade, em lugar de promovê-lo em sua 

própria linha. 

 

Isto posto, o acesso à educação pode contribuir para a redução da desigualdade 

socioeconômica, bem como a melhoria das condições de vida da população brasileira e 

culminar com a garantia dos direitos humanos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Brasil apresentou a 10.º posição como país mais desigual do mundo, sendo quem em 

2015, ficou com o índice de 0,515, conforme dados do Relatório de Desenvolvimento Humano 

da ONU (Organização das Nações Unidas). Comparando o índice Gini do Brasil com países de 

localidades próximas, detona-se que nações como o Uruguai, Argentina e Chile apresentam 

melhor posição, ou seja, apresentam situações de desigualdades menores. 

Conclui-se, através do presente artigo, que diversos fatores contribuem para o 

acirramento da desigualdade no Brasil, dentre eles, fatores históricos, elevada concentração de 

renda, a corrupção e as dificuldades brasileiras em propiciar à sua população o acesso e a 

manutenção do ensino de qualidade, sendo que estes colaboram para a infringência dos direitos 

humanos. 

Historicamente, observa-se que a formação da colônia de exploração e a prática do 

presidencialismo de coalização colaboraram sobremaneira para a elevação dos gastos públicos, 

desviando, desta forma, os recursos de áreas essenciais, como a educação e, por conseguinte, 

colabora para o reforço da desigualdade no Brasil. 

A exacerbada concentração de renda brasileira também corrobora para o acirramento da 

desigualdade do país, seja através do seu sistema tributário que aglutina a cobrança dos 

impostos no consumo, penalizando as pessoas com renda inferior, seja mediante longos anos 
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de prática de índices inflacionários elevados. De acordo com dados do IBGE (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística), em 2017, 10% da população brasileira concentrava 43,3% 

da renda, sendo que, do outro lado da pirâmide, os 10% mais pobres possuíam apenas 0,7% da 

renda total.  

A prática reiterada da corrupção no Brasil colabora para a infringência dos direitos da 

população, pois os recursos que outrora deveriam ser empregados pelo Estado para a prática de 

serviços públicos de qualidade, vêm sendo utilizados para desvios dos cofres públicos, mediante 

inúmeros e sucessivos escândalos de corrupção, consagrados pelas condenações de políticos 

junto ao Poder Judiciário Nacional. 

Diante deste cenário de exacerbada desigualdade social, o investimento em educação se 

faz urgente e imperioso, pois através deste, traria o efeito multiplicador na economia e 

sociedade brasileira, fazendo com que o Estado arrecade mais impostos e pudesse atender 

melhor questões oriundas dos setores da saúde e de infraestrutura. Não obstante aos aspectos 

econômicos ora mencionados, destaca-se que o acesso à educação pode contribuir para a 

emancipação do ser humano, mitigando, por consequência, a infringência de direitos humanos. 
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RESUMO 

O trabalho foi realizado com o objetivo de analisar como as empresas podem reduzir drasticamente ações judiciais 

na esfera trabalhista, através de ferramentas de compliance.  O termo em questão significa, práticas para colocar a 

empresa em conformidade com a legislação, estar em conformidade com a lei, padronizar condutas internas dos 

funcionários, agir com ética e integridade.  Com a grande repercussão na mídia, escândalos de corrupção política, 

deram ensejo a instituição da Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrupção), foi quando o compliance começou a ganhar 

força no Brasil.  A proposta do presente artigo é apresentar conceitos envolvendo o compliance trabalhista, uma 

vez que esse termo também pode ser utilizado em outras esferas do direito, e quais os riscos que poderão acarretar 

custos para empresa com ações trabalhistas, e como fazer a aplicação do compliance com uma ferramenta aliada 

para a redução desses passivos. 

Palavras chave: Compliance. Trabalhista. Ferramenta. Evitar. Ações.  

 

ABSTRACT 

The work was carried out with the aim of analyzing how companies can drastically reduce lawsuits in the labor 

sphere, through compliance tools. The term in question means, practices to bring the company into compliance 

with the law, to comply with the law, to standardize the internal conduct of employees, to act with ethics and 

integrity. With the great repercussions in the media, scandals of political corruption gave rise to the institution of 

Law 12.846 / 2013 (Anticorruption Law), was when compliance began to gain strength in Brazil. The purpose of 

this article is to present concepts involving labor compliance, since this term can also be used in other spheres of 

law, and what risks may result in costs for companies with labor lawsuits, and how to apply compliance with an 

allied tool to reduce these liabilities. 

Keywords: Compliance. Labor. Tool. Avoid. Judicial. Actions.  

 

ABSTRACTO 

El trabajo se realizó con el objetivo de analizar cómo las empresas pueden reducir drásticamente los juicios en el 

ámbito laboral, a través de herramientas de cumplimiento. El término en cuestión significa prácticas para que la 

empresa cumpla con la legislación, cumpla con la ley, estandarice la conducta interna de los empleados, actúe con 

ética e integridad. Con la gran repercusión en los medios, los escándalos de corrupción política, dieron origen a la 

institución de la Ley 12.846/2013 (Ley Anticorrupción), fue cuando el cumplimiento empezó a tomar fuerza en 

Brasil. El propósito de este artículo es presentar conceptos que involucran el cumplimiento laboral, ya que este 

término también puede ser utilizado en otras esferas del derecho, y qué riesgos pueden implicar costos para la 

empresa con reclamos laborales, y cómo aplicar el cumplimiento con una herramienta aliada para reducir estos 

pasivos. 

Palabras clave: Cumplimiento. Labor. Herramienta. Evitar. Comportamiento. 

 

INTRODUÇÃO  

Acompanhamos no Brasil e no mundo nos últimos anos, níveis nunca antes vistos 

no que se refere à corrupção, em vários segmentos econômicos.  Muitas empresas acabam tendo 

suas reputações manchadas, em razão do seu comprovado envolvimento com a corrupção, tanto 

em níveis empresariais, como também trabalhistas.  Existe uma necessidade imperiosa de 

conhecimento e prática de compliance nas empresas, e aplicá-las de maneira rotineira, de forma 

cultural. 

http://lattes.cnpq.br/5284021211940836
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O conceito de Compliance também abordado na pesquisa, vem do verbo em inglês 

To comply, que significa estar de acordo com a regra, estar dentro de padrões internos 

estabelecidos, está diretamente ligado a conduta da empresa, adequação às Leis trabalhistas. 

Em suma, estar em compliance, é estar em conformidade com as leis e 

regulamentos, pode-se dizer que a empresa está agindo estrategicamente em benefício da sua 

longevidade no mercado, além de demonstrar transparência e um grau considerável de 

maturidade de gestão. Mostra que os gestores e equipes dominam os processos e procedimentos 

estabelecidos na empresa, com harmonia política, comercial, contratual, comportamental. 

Com a sua expansão em várias parte do mundo é possível inclusive aproveitar no 

Brasil, práticas e ideias estrangeiras facilitadoras das relações corporativas, como por exemplo 

a know your costumer que quer dizer, conheça seu cliente ou parceiro, e a know your employee 

que quer dizer, conheça o seu funcionário. 

O tema abordado da presente pesquisa, tem como condão, a orientação das 

empresas em face da importância da implantação do compliance trabalhista, de forma efetiva e 

monitorada, o quanto é importante para as empresas possuírem normas, regras com efeitos 

relevantes no tocante a imagem, tanto para o mercado, como para a sociedade, e fazer com que 

elas sejam cumpridas de maneira eficaz dentro e fora das instituições. 

Como pode-se observar os benefícios vão muito além da redução de passivos 

trabalhistas, como também se trata da preservação de uma imagem sólida e ética da empresa, 

ganham a sociedade, o Estado e os trabalhadores.  

 

OBJETIVO GERAL 

Objetivo do presente trabalho é demonstrar conceitos e práticas de ferramentas de 

compliance trabalhista, que aplicados de maneira eficaz, podem reduzir ações judiciais na esfera 

trabalhista nas empresas, bem como trazer para empresas a imagem para a sociedade de mais 

confiabilidade e ética. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Como objetivos específicos, a presente pesquisa, irá demonstrar ferramentas de 

compliance, e o motivo pelo qual é de extrema importância a adoção destas ferramentas no 

âmbito empresarial e trabalhista, para sua imagem diante da sociedade, bem como também de 

grande importância para o crescimento econômico da empresa como um todo. 

 

 

JUSTIFICATIVA 

Este artigo se justifica com a evidente necessidade de verificação das regras de 

compliance, e como ela poderá servir de ferramenta indispensável para o desenvolvimento da 

organização, um sistema de controle de produtividade e desempenho operacional, além de 

demonstrar que a instituição trabalha com a ética diante da sociedade. 

METODOLOGIA 

 A pesquisa foi desenvolvida e concretizada através de revisão bibliográfica de 

referência, bem como a utilização de legislação pertinente periódicos, manuais, doutrinas e 

artigos científicos sobre o tema em questão, seguindo os passos e como foram desenvolvidos 

conforme destacados a seguir: 
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a) Seleção e o estudo da bibliografia; 

b) Levantamento de ferramentas de compliance; 

c) Análise comparativa entre a teoria e a prática nas empresas; 

d) Conclusões e considerações. 

Cada uma das etapas está detalhada no item que trata sobre o desenvolvimento do 

trabalho, conforme a seguir. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 Cada uma das etapas previstas na metodologia para o desenvolvimento do trabalho foi 

desenvolvida conforme descrito a seguir. 

 

COMPLIANCE: CONCEITO E BREVE ANÁLISE HISTÓRICA 

O termo que ficou muito conhecido no Brasil, compliance provém do verbo inglês to 

comply, que significa agir conforme uma regra, regulamento interno, ou seja, obedecer a 

padrões pré-estabelecidos e em conformidade com as leis é estar em compliance.   O termo 

ganhou mais notoriedade desde a vigência da lei nº 12.846/2013 que regulamenta a 

responsabilidade das empresas no âmbito, civil e administrativo no que diz respeito a prejuízos 

causados ao erário Público, ocasionados pelos seus representantes ou empregados, a 

denominada Lei Anticorrupção, que tem o objetivo implantar medidas de combate a corrupção. 

Para Lamboy a origem da palavra compliance abrange: 

 

Quando se ouve a palavra “Compliance”, tentamos traduzir e entender o que 

significa o que abrange, do que se trata. O termo “Compliance” vem do verbo 

inglês “to comply”, que significa cumprir, executar, concordar, adequar-se, 

satisfazer o que lhe foi imposto. Compliance é o dever de cumprir e estar em 

conformidade com diretrizes estabelecidas na legislação, normas e 

procedimentos determinados, interna e externamente, para uma empresa, de 

forma a mitigar riscos relacionados à reputação e a aspectos regulatórios. 

 

Conhecidos nos meios jurídico e empresarial, programas de compliance são ferramentas 

essenciais para o combate à corrupção nas empresas, através de diminuição de riscos 

assegurados por programas de governança corporativa mais rígidos. 

Conforme leciona Mathies sobre o compliance: 

 

O termo compliance corresponde ao cumprimento de regras e regulamentos 

impostos, interna e externamente, à organização, compelindo-a, assim, a 

observar as leis e normas de determinado país. A observância das normas não 

se limita à esfera jurídica, mas inclui todas as obrigações necessárias ao 

desenvolvimento da atividade empresarial, com objetivo de redução de riscos 

à própria empresa. O compliance é um mecanismo relativamente recente que 

permite às organizações identificar e gerenciar riscos decorrentes da violação 

da legislação e normas internas da empresa. 

 

Desta forma o compliance acaba se tornando uma ferramenta indispensável e útil ao 

empresário, que facilita o cumprimento de regras internas na empresa, bem como previne 
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problemas futuros, e um dos problemas mais corriqueiros temido pelos empresários, são as 

demandas trabalhistas.  Estar em conformidade com regulamentos internos, é dizer, estar dentro 

de uma moldura pré-estabelecida, vai muito além das barreiras legais e regulamentares, ela 

incorpora conduta ética bem como a integridade. 

Nas palavras de  ABBI e FEBRABAN o programa consiste em:  

 

Assegurar, em conjunto com as demais áreas, a adequação, fortalecimento e o 

funcionamento do Sistema de Controles Internos da Instituição, procurando 

mitigar os Riscos de acordo com a complexidade de seus negócios, bem como 

disseminar a cultura de controles para assegurar o cumprimento de leis e 

regulamentos existentes.  Além de atuar na orientação e conscientização à 

prevenção de atividades e condutas que possam ocasionar riscos à imagem da 

instituição. 

 

EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO COMPLIANCE NO BRASIL 

Muito embora o compliance seja um assunto que tomou maior popularidade 

recentemente, sua origem de fato já é bem antiga, para se ter uma ideia do quão é, em 1913 nos 

Estados Unidos já se notavam práticas de compliance. 

Segundo Hugo do Amaral Ferreira Trapp: 

 

A origem das primeiras noções de compliance data de 1913, quando os 

Estados Unidos criaram o Federal Reserve, o Banco Central norteamericano. 

O objetivo seria construir um sistema financeiro mais flexível, seguro e 

estável, de sorte que dentre esses elementos, a busca pela segurança é o que 

está mais intimamente ligado à adoção de práticas de compliance. 

 

Com a chegada da tecnologia da informação os órgãos juntamente com os governos 

puderam aprimorar e ampliar formas de combate a corrupção, que no mundo inteiro 

aumentaram muito nos últimos 50 anos, mas no Brasil a corrupção já é centenária e nasce desde 

a chegada do Rei de Portugal em meados de 1808. 

Para se ter um marco inicial do começo das práticas que ensejaram a corrupção que dura 

até os dias atuais, relata-se que ainda em 1808 quando um comprador do Rei no Rio de Janeiro, 

para atender necessidades da realeza de Portugal começou a comprar mercadorias e cobrava 

10% de comissão de quem vendesse para o Estado.  Nascia a lei dos 10% que perdura até os 

dias atuais de forma informal. 

Institucionalizada no Brasil, permanece até os dias de hoje, em contratos administrativos 

por exemplo, superfaturados, sem controle, prazos exauridos, mazela total nas relações com o 

poder público.  Em 2014, com o início da Operação Lava Jato, as empresas tiveram que mudar 

sua postura diante da relação com o poder público, o que ocasionou a adoção de regras 

internacionais de Compliance no Brasil. 

A intenção da implantação do compliance no Brasil foi exatamente proteger a 

coletividade de fraudes, corrigindo imperfeições de legislações anteriores, estabelecer novas 

regras para os investidores, acionistas que eram os mais prejudicados em uma situação 

envolvendo fraude.  Evoluindo assim setores que se relacionavam com o poder público.  
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Nestes novos mecanismos sendo implantados de regras de compliance, as legislações 

do mundo inteiro estabelecem punições severas em caso de descumprimento, atingindo grande 

empresários que tiveram seu patrimônio dilapidado, inclusive levados a prisão. 

Assim, o compliance está bem difundido no país, mas muitas vezes passa despercebida 

ou adotada pelas empresas por exigências legais, lembrada apenas quando ocorrem as fraudes 

ou mesmo a falência em grandes empresas. 

No Brasil o termo compliance ganhou grande repercussão com o advento da lei 

12.846/2013, conhecida como lei anticorrupção, sendo muito bem reconhecidas as empresas 

que se enquadram às normas.  Conhecida como a Lei de Combate aos Crimes de “Lavagem” 

de Dinheiro, ainda em 1998 foi publicada a lei 9.613/98, o qual explana André Almeida 

Rodrigues Martinez:   

 

Além da sua importância penal, a nova lei cuidou de criar entre nós o Conselho 

de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) – órgão da administração 

pública federal, no âmbito do Ministério da Fazenda, com a finalidade de 

disciplinar, aplicar penas administrativas, receber, examinar e identificar as 

ocorrências suspeitas de atividades ilícitas.  

 

Assim, algumas empresas adotaram práticas de combate à ilicitude, como confecção de 

cartilhas, treinamentos de funcionários, códigos de conduta, análise de riscos, prevenção dentre 

outras medidas. 

 

COMPLIANCE E O DIREITO DO TRABALHO NA HISTÓRIA 

Com a criação do Ministério do Trabalho, da indústria e do Comércio, tida como uma 

das primeiras inovações da Revolução de 1930 no Brasil, e em março de 1931, foi divulgada 

uma lei dos sindicatos, pelo até então ministro do trabalho, Lindolfo Collor. 

Com a lei, os sindicatos poderiam ter apenas 1/3 de estrangeiros inscritos.  Ela visava, 

basicamente, expulsar dos sindicatos, os militares e combatentes estrangeiros, principalmente 

italianos.  Com isso os sindicatos passam a ter caráter assistencial, sendo vedado atividades 

políticas nas sedes das mesmas. 

Instituído o Estado Novo, conhecido como ditadura Vagas, houve então a ampliação 

dos direitos trabalhistas, sendo os sindicatos controlados pelo atual governo na época, mas que 

funcionavam como pontos de apoio ao governo do então Estado Novo, que ficou conhecido 

como corporativismo.  Vargas tinha a preocupação de desenvolver entre os trabalhadores, a 

ideia de que todas as suas reivindicações eram atendidas, evitando que os operários entrassem 

em choque com os padrões. 

Para evitar a luta entre classes de operários, era estabelecido entre eles, uma espécie de 

colaboração entre classes.   Foram elaboradas leis que beneficiam de fato toda a classe, uma 

delas, que por sinal era uma das mais reivindicadas, foi a instituição do salário mínimo em 

1940. 

De modo geral, as atuais leis trabalhistas nada mais são que antigas reivindicações dos 

movimentos sociais, do período entre 1920 e 1930, após isso Vargas até ficou conhecido como 

pai dos pobres, pois atendia a certas reivindicações.  Em suma, essa imagem de “pai dos pobres” 

era difundida por uma imprensa que foi criada exatamente para controlar e coordenar a 
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propaganda oficial do governo, e essa relação entre Getúlio Vargas e a classe trabalhadora ficou 

conhecida na época como Populismo. 

Reunidas em uma consolidação, referidas leis trabalhistas, logo conhecida como 

Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT de 1940, logo foi ganhando corpo no sentido de 

evolutivo de garantia de direitos, podendo ser destacado a proteção ao direito do menor, à 

mulher gestante, questões de segurança do trabalho, etc.   

Introduzida no ordenamento jurídico pelo Decreto-Lei Nº 5452, de 1º de maio de 1943, 

a Consolidação das Leis Trabalhistas sofreu várias atualizações, para que pudesse atender cada 

vez mais as reivindicações da classe trabalhadora, direitos como proteção à maternidade, ao 

menor, questões de segurança do trabalhador, modificações nas jornadas de trabalho, foram 

algumas dessas atualizações, assim como vem sendo até os dias atuais. 

Fazendo uma ponte com os dias atuais, uma das atualizações mais significativas, foi 

através da reforma trabalhista.   A Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, que entrou em vigor 120 

dias após a sua publicação oficial  (art.  6º),  em  14.07.2017, alterando a Consolidação das Leis 

do Trabalho, com a intenção de adequar a legislação às novas relações de trabalho que a 

atualidade exigiu. 

Neste ínterim, com a atualização da legislação trabalhista, trouxe algumas modificações 

como a possibilidade de imputação ao empregado dano de natureza extrapatrimonial, que 

substitui na letra de lei “dano moral”, redação do artigo 223  “e” da CLT, mudanças como esta 

e outras muitas, que ensejam a aplicação de um sistema de compliance dentro das empresas. 

O empresário que se mantém inerte diante da adoção de programas que farão com que 

seu negócio se adapte a padrões estabelecidos, pode causar prejuízos não somente a imagem da 

corporação, como também fazer com que o número de ações trabalhistas aumente em número, 

além de uma queda de produtividade operacional e também da fiscalização de órgãos 

governamentais, dentre outros riscos.  No Brasil o número de demandas trabalhistas é 

extremamente alto se comparado com países como Estados Unidos e Japão, a grande maioria 

delas provém de conflitos no âmbito laboral e não resolvido de forma administrativa, e que 

poderiam facilmente serem resolvidas com medidas preventivas eficazes, baseadas em planos 

estratégicos de riscos. 

 

APLICAÇÃO PRÁTICA DO COMPLIANCE TRABALHISTA 

Após a breve análise do compliance trabalhista na história e no Brasil, passa-se analisar 

a sua aplicação nas empresas.   

No Brasil houve grande expansão do compliance, onde notou-se que ele pode ser 

aplicado em qualquer área, inclusive na esfera trabalhista. A conduta dos gestores das empresas 

tem sido um tópico relevante para a legislação e os tribunais brasileiros, isso porque grande 

parte desses gestores convivem diariamente com os funcionários na empresa.  Por isso a 

importância de ter mecanismos de prevenção e gerenciamento de conflitos internos que possam 

existir entre gestores e os outros funcionários. 

 O compliance deve seguir duas vertentes, qual seja, a criação de políticas internas com 

o fito de observar a legislação laboral, bem como o seu cumprimento, utilizando-se de 

ferramentas de análise de riscos, levantamento de quadro de funcionários, observação de qual 

normas trabalhistas a empresa deve seguir, posteriormente aplicando o código de conduta 

interno a ser seguido pelos funcionários.  A implantação de um canal de denúncia também faz 
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parte dessa análise e do plano estratégico da empresa, em que será nomeado um responsável 

para que este possa resolver os conflitos entre os empregados, e também fiscalizar como estão 

sendo aplicadas as normas estabelecidas pela empresa.  

Fernando Barbosa explica:  

 

O processo inicia-se pela análise do objetivo social para correto 

enquadramento sindical e normas coletivas, passando pela micro e macro 

gestão de Recursos Humanos e por meio dos procedimentos técnicos na gestão 

dos funcionários, chegando finalmente à Gestão Corporativa com os 

dirigentes e na assessoria do dia a dia nas condutas e na tomada de decisões 

na empresa que têm reflexos trabalhistas e financeiros de uma maneira geral. 

 

Portanto, para que essa padronização de ações dentro das empresas, faça realmente 

efeitos positivos, há a necessidade de um sincronismo entre todos os setores da empresa, no 

sentido de cooperação e treinamento de todos os funcionários. 

Segundo Breno Novelli, é necessário na primeira fase da implantação do compliance:  

 

Mapeando as especificidades de cada núcleo organizacional, criar um 

ambiente transparente, sadio e respeitoso no trato interpessoal entre todos os 

funcionários, observando os ditames do complexo ordenamento jurídico 

trabalhista pátrio, passando, ainda, pela jurisprudência pertinente às relações 

trabalhistas. Neste sentido, por exemplo, devem ser coibidas atitudes 

preconceituosas, abusos hierárquicos, além de obediência a critérios objetivos 

em contratações, desligamentos e, claro, no trato entre colegas. Amplia-se, 

ainda, para a gestão empresarial ético-sustentável, na qual haja a atuação 

incisiva para obedecer a legislação posta, de forma a não suprimir direitos 

trabalhistas. 

 

 

REDUÇÃO DO PASSIVO TRABALHISTA COM PRÁTICAS DE COMPLIANCE 

O Compliance, quando empregado na esfera trabalhista, em sua aplicação prática, 

verificaremos porque ele auxilia na redução de reclamatórias trabalhistas. 

Com o advento das leis 13.429/2017 (lei da terceirização) e lei 13.467/2017 (Reforma 

trabalhista), percebeu-se que o direito do trabalho está se modificando, flexibilizando as 

relações de trabalho para atender as novas tendências, por esse motivo, com tantas modificações 

ocorrendo, o risco de erros por parte da empresa aumentam consideravelmente, é possível 

ocorrer erros por exemplo, na folha de pagamento do funcionário, com tratativas adversas dos 

artigos em face de variadas interpretações legislativas.  Ainda nesse entendimento torna-se 

importante frisar que, a folha de pagamento é um dos maiores, se não o maior custo de uma 

organização, o que denota cuidado dobrado na hora da tratativa. 

 Ainda em relação a minimização de riscos relacionados a demandas trabalhistas nas 

empresas, a auditoria tem se tornando cada vez mais eficaz, tornando-se imprescindível na 

gestão de pessoas, pois analisam com perícia às operações trabalhistas, direitos e deveres das 

partes envolvidas, neste caso empregado e empregador, bem como também analisa as políticas 

de recursos humanos e práticas de departamento pessoal.   Com isso, após a análise há a 
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necessidade de emissão de parecer diante de todas as irregularidades encontradas, seguida de 

sugestões de medidas que visem sanar os problemas. 

Uma técnica que poderá ser utilizada pelas empresas para redução de passivos 

trabalhistas é a Know your employee, que permite antes mesmo da contratação, a empresa 

conhecer o futuro funcionários, para que não ocorra o risco de contratar alguém que não se 

encaixe no valores e código de conduta da empresa, o que previne diversos conflitos com outros 

empregados, ações judiciais e prejuízos a imagem da corporação.   

 

Conforme Fernando Barbosa explana a respeito: 

 

O compliance KYC permite instituir políticas e procedimentos de controle a 

serem adotadas pelos funcionários para evitar que sejam cometidos atos 

ilícitos que comprometam a imagem da empresa por meio de treinamentos, 

palestras e até mesmo participação nos lucros, para garantir o engajamento do 

funcionário com a organização. Visa também evitar problemas de 

relacionamento entre os funcionários, sejam do mesmo nível hierárquico ou 

não, uma vez que, em se tratando de funcionários de nível hierárquico 

diferentes, pode haver a ocorrência de assédio moral, assédio sexual e 

preconceitos. É importante, portanto, que a empresa estabeleça códigos de 

conduta e ética de funcionários e que crie mecanismos de denúncia a serem 

utilizados onde os mesmos se sintam à vontade para se queixar antes de tomar 

uma medida como o pedido de demissão ou a propositura de uma reclamatória 

trabalhista, por exemplo. 

 

Portanto, há a necessidade das empresas orientarem seus empregados, através da 

promoção de palestras explicativas, principalmente sobre os assédios no ambiente de trabalho, 

palestras que podem ser ministradas como por exemplo, por advogados especializados na área, 

alertando acerca das consequências jurídicas que explicariam tal ação por parte de um dos 

superiores da empresa em face de outro funcionário.  Desta forma as empresas devem oferecer 

condições adequadas de trabalho aos funcionários, bem como respeitar todos os seus direitos, 

combatendo o assédio moral ou sexual. 

Nas palavras de Jaíne Gouveia Pereira França, sobre a redução de demandas trabalhistas 

nas empresas: 

 

No atual cenário econômico que vivenciamos e principalmente após a 

aprovação das leis 13.429/2017 (lei da terceirização) e lei 13.467/2017 

(Reforma trabalhista) percebe-se que o direito do trabalho está se 

modificando, trazendo novas regras e flexibilizando as relações. A lei 

13.429/2017 regulamenta a terceirização no Brasil e determina em seu artigo 

3º que é a contratante a responsável por garantir condições de segurança, 

higiene e salubridade dos trabalhadores. Logo se um empregado de uma 

empresa prestadora de serviços sofrer algum acidente no ambiente laboral 

poderá ingressar com ação também contra a tomadora de serviços, é a 

denominada responsabilidade solidária. Por isso é fundamental, além da 

criação de regras internas, a instituição de programas de cargos e salários, a 

fim de incentivar os trabalhadores a executarem cada vez melhor o seu 
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trabalho; a serem comprometidos; a cumprirem as normas e a se sentirem 

realizados no emprego. Em síntese, todas as práticas de compliance aplicadas 

à área trabalhista ajudam a dirimir conflitos e evitar ações judiciais, 

diminuindo, consequentemente, o prejuízo das empresas, proporcionando a 

satisfação dos funcionários, a expansão das atividades e o aumento dos lucros. 

 

Conforme acima explanado, o contratante de serviços terceirizados que fizer a aplicação 

de ferramentas como compliance know your costumer, que faz uma espécie de avaliação prévia 

do histórico financeiro e patrimonial da empresa contratada, reduzirá riscos de contratar uma 

empresa sem condições de se manter no mercado, ou que não se adequem as normas de higiene 

e segurança do trabalho, conforme padrões exigidos na legislação.  Essas precauções reduzem 

muito a responsabilidade da contratante junto à contratada em relação a ações trabalhistas, 

movida em face das mesmas, bem como possíveis prejuízos advindos dessas ações. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa vislumbrou a análise do compliance, trabalhista, desde de sua origem em 

análise história e chegada ao Brasil, passando pelo advento da lei anticorrupção, tudo isso, com 

o intuito de demonstrar como a ferramenta pode ser extremamente útil para a redução de 

demandas judiciais na esfera trabalhista.  A aplicação de ferramentas de compliance trabalhista, 

se mostraram muito eficazes à medida em que se tornaram parte da cultura da organização, 

também utilizado como uma estratégia para manter a imagem da empresa sempre limpa diante 

da sociedade, e como forma de manter a empresa no mercado de negócios, economicamente 

falando. 

Com isso, a Lei Anticorrupção direcionou seus holofotes em direção às empresas em 

geral, bem como trouxe inovações ao ordenamento jurídico pátrio, como por exemplo a 

responsabilidade objetiva da empresas, considerável novidade jurídica trazida para a conjuntura 

nacional, modificando a relação entre empregador, empregado e colaboradores, pois a aplicação 

de multas para empresas passa a ser uma realidade no âmbito empresarial, trazendo com isso 

uma considerável alteração no modus operandi de pessoas físicas e jurídicas no contexto 

empresarial. 

 Neste ínterim, o compliance surge como o grande salvador da pátria para as empresas, 

sendo considerado a única prática capaz de amenizar as penalidades aplicadas às empresas, 

ações judiciais trabalhistas, bem como garantir a sua sobrevivência no mercado. 

Conclui-se que a inércia do empregador em adotar ferramentas de prevenção com as de 

compliance, pode causar grandes prejuízos, não somente a imagem da empresa, como ainda 

refletir em um aumento do passivo trabalhista, aumento da fiscalização por órgãos do governo, 

queda na produtividade operacional da empresa entre outros riscos, além de levar a própria 

falência. 
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RESUMO 

Vivemos atualmente em meio a um acelerado processo de democratização global onde o sistema eleitoral é tema 

recorrente na imprensa, escolas, universidades e todos os segmentos da sociedade intrigando não apenas juristas 

como cientistas políticos sendo de suma importância discutir sobre crimes eleitorais. PROBLEMÁTICA: Por essa 

razão, como o Direito Eleitoral, que é ramo autônomo do Direito Público, vem suprindo a necessidade de 

normatização das condutas humanas em face do processo eleitoral? OBJETIVO GERAL: Sendo necessário 

analisar de forma imparcial os crimes eleitorais sob a ótica da defesa preliminar antecipando a probabilidade de 

comparecimento de o réu apresentar defesa à acusação ou preliminar visando a possível inocência sumária, onde 

perscrutamos, brevemente, na natureza jurídica dos crimes eleitorais em face dos bens jurídicos protegidos pelo 

Estado. JUSTIFICATIVA: Uma vez que, o tratamento dado aos delitos eleitorais como inclusos viola a 

administração eleitoral, em particular a ética e integridade dos serviços eleitorais, a equidade dos documentos 

eleitorais e resultados do certame eleitoral, comprometendo a boa ordem das investigações e inspeções dos 

processos eleitorais, a liberdade e confidencialidade das eleições sem contar nos partidos políticos entre outros 

direitos eleitorais reconhecidos pelos atuais países considerados Estado Democrático de Direito como o Brasil. 

CONCLUSÃO: Assim, fica claro, que é papel do Direito Penal estudar o fenômeno dos delitos eleitorais, 

reprimindo e prevenindo o crime, aplicando a intimidação e ressocialização dos agentes dentro dos trâmites da lei. 

Palavras-chave: Crimes. Eleitorais. Infrações. Revogação. Código. 

  

ABSTRACT 

We are currently living in the midst of an accelerated process of global democratization where the electoral system 

is a recurring theme in the press, schools, universities and all segments of society, intriguing not only jurists but 

political scientists, being of paramount importance to discuss electoral crimes. PROBLEM: For this reason, as 

Electoral Law, which is an autonomous branch of Public Law, has been supplying the need for normalization of 

human conduct in the face of the electoral process? GENERAL OBJECTIVE: It is necessary to analyze in an 

impartial way the electoral crimes from the perspective of the preliminary defense, anticipating the probability of 

the defendant's appearance to present a defense to the prosecution or preliminary aiming at possible summary 

innocence, where we will briefly examine the legal nature of electoral crimes in face of the legal interests protected 

by the State. JUSTIFICATION: Since the treatment given to electoral crimes as included violates the electoral 

administration, in particular the ethics and integrity of electoral services, the fairness of electoral documents and 

results of the electoral contest, compromising the good order of investigations and inspections of the processes 

electoral rights, the freedom and confidentiality of the elections, not counting political parties, among other 

electoral rights recognized by the current countries considered Democratic Rule of Law, such as Brazil. 

CONCLUSION: Thus, it is clear that it is the role of Criminal Law to study the phenomenon of electoral crimes, 

repressing and preventing crime, applying intimidation and resocialization of agents within the framework of the 

law. 

Keywords: Crimes. Elections. Infractions. Revocation. Code. 

ABSTRACTO 

Actualmente vivimos en medio de un proceso acelerado de democratización mundial donde el sistema electoral es 

un tema recurrente en la prensa, las escuelas, las universidades y todos los segmentos de la sociedad, intrigando 

no solo a los juristas sino a los politólogos, siendo de suma importancia la discusión electoral. crímenes 

PROBLEMA: Por ello, ¿cómo ha venido supliendo el Derecho Electoral, que es una rama autónoma del Derecho 

Público, la necesidad de regular la conducta humana frente al proceso electoral? OBJETIVO GENERAL: Es 

necesario analizar de manera imparcial los delitos electorales desde la perspectiva de la defensa preliminar, 

anticipando la probabilidad de comparecencia del imputado para presentar defensa a la acusación o preliminar 

visando la posible inocencia sumaria, donde examinaremos brevemente la naturaleza jurídica de los delitos 

electorales frente a los bienes jurídicos protegidos por el Estado. JUSTIFICACIÓN: Dado que el tratamiento que 
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se le da a los delitos electorales como incluidos vulnera la administración electoral, en particular la ética e 

integridad de los servicios electorales, la equidad de los documentos electorales y los resultados de la contienda 

electoral, comprometiendo el buen orden de las investigaciones e inspecciones de los procesos electorales 

derechos, la libertad y confidencialidad de las elecciones, sin contar los partidos políticos, entre otros derechos 

electorales reconocidos por los actuales países considerados Estado Democrático de Derecho como Brasil. 

CONCLUSIÓN: Así, queda claro que es función del Derecho Penal estudiar el fenómeno de los delitos electorales, 

reprimiendo y previniendo el delito, aplicando la intimidación y la resocialización de los agentes en el marco de 

la ley. 

Palabras clave: Crímenes. Elecciones. Infracciones. Revocación. Código. 

 

INTRODUÇÃO 

Quando as normas do Direito Eleitoral não são suficientes para intimidar ou reparar 

ameaças ou injúrias ao processo eleitoral, ou seja, quando as regras e princípios eleitorais 

falham, surge o Estado Jus Puniendi capaz de garantir a mais severa coação contra tal 

comportamento para proteger os interesses do povo. A sofisticação e a gravidade da 

criminalidade eleitoral exigem, portanto, uma resposta rápida e drástica do Estado que seria a 

repressão penal. Foi constituída a lei eleitoral penal sob um conjunto de regras, com o intuito 

de eliminar a conduta ilícita de sanções penais contra criminosos que violam a democracia do 

estado de direito.  

Dentro dessa perspectiva, se faz necessário, analisar como se dá a defesa preliminar 

em crimes eleitorais no Brasil, porque a Constituição Cidadã não estabelece expressamente o 

exercício dessa função juntamente com os Ministérios Públicos Estaduais. 

Os crimes eleitorais - por serem condutas típicas, ilícitas e culposas - são da 

competência de Jus Puniendi regulamentar toda a matéria contida nos Códigos Criminais, pois, 

o direito penal é responsável por conceituar o comportamento proibido de um agente, 

sancionando-o dentro das penas listadas na lista do Codex Poenale. Indiscutivelmente, o crime 

eleitoral é um tema polêmico, complexo e atual que raramente é mencionado na literatura 

jurídica. 

Por essa razão, o presente artigo está dividido em três capítulos cujo primeiro fará uma 

breve análise sobre crimes eleitorais.  

O segundo capítulo retrata, a justificação nos moldes do processo civil nos casos de 

crimes eleitorais de menor potencial ofensivo, onde relata as infrações penais que deve ser 

incluído nas contravenções penais uma vez que o decreto de nº 61 foi alterado para Lei nº 

11.313, de 28 de junho de 2006, onde o inquérito policial será suplantado pelo Termo 

Circunstanciado de Ocorrência Eleitoral - TCOE conforme preceitua o art. 7º da Resolução 

TSE nº 23.396/2013.   

O terceiro capítulo refere-se à manutenção do rito especial pertinente a crimes 

eleitorais onde o processo penal pode ser dividido em ordinário, sumário e sumaríssimo e 

especial cujo último envolve crimes eleitorais todos enquadrados sobre os trames do art. 394, 

do CPP.   

Vale salientar que, o procedimento ser especial não significa necessariamente que 

todas as regras de procedimento, sejam absolutamente diferentes dos chamados procedimentos 

"comuns". Normalmente, o programa é especial diante de uma ou várias regras que o 

distinguem de um programa normal e ordinário. Assim, por exemplo, os processos relativos a 

crimes contra a reputação são especiais porque uma audiência de mediação ocorre antes da 

decisão de admissibilidade das alegações do art.523. 
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É importante frisar que a lei nº 9.840/1999, dispõe sobre a ilegalidade cível, onde a Lei 

Complementar nº 135/2010, conhecida como “Lei da Ficha Limpa”, proíbe a participação de 

condenados por diversos tipos de crimes, incluindo crimes eleitorais privados de liberdade com 

base em condenações colegiadas. 

Atualmente, pesquisas com foco no TSE mostram que muitos tipos de crimes eleitorais 

nunca são condenados, embora, o baixo potencial ofensivo, dificulte o acesso aos tribunais 

superiores, ao passar desses anos, mostra que esses meios têm pouca ou nenhuma 

judicialização. Assim mostra que, as regras do processo penal eleitoral, além de estarem 

desatualizadas, aceitaram as regras eleitorais das eleições primárias, ou seja, a aplicação da lei 

processual ordinária na ausência de regras eleitorais. Por isso, é importante saber quais 

disposições processuais comuns se aplicam, é um debate de longa data - especialmente porque 

o Código de Processo Penal (CPP) recebeu uma atualização mais favorável para fornecer uma 

defesa adequada. O debate sobre a supremacia das normas processuais comuns ou 

especializadas é duradouro e sustenta uma parcela significativa das contradições nas quais serão 

relatadas neste artigo. 

O levantamento realizado para fidelização dessa pesquisa é baseado em pesquisas 

empíricas que visam apontar padrões de comportamento que possam indicar contribuições de 

campanha ou irregularidades entre candidatos e partidos na contratação de bens ou serviços. 

Juízes eleitorais usam indícios de violações como informações de inteligência para revisar e 

julgar declarações de candidatos e partidos políticos. Por sua vez, o Ministério das Eleições 

Públicas (MPE) é a autoridade competente para apurar indícios de irregularidades eleitorais. 

 

ASPECTOS GERAIS DE CRIMES ELEITORAIS  

No Brasil, a lei eleitoral traz a ideia de democracia, onde pode ser caracterizada pela 

soberania do povo em escolher seus representantes para ocuparem cargos eletivos, 

subentendendo que, o direito eleitoral consiste em um sistema de disposições de direito público 

que regulam a obrigação do cidadão de participar na formação do governo. Esse conceito remete 

à Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 1988, regida pela Lei n° 

4.737/65, que determina que o sistema deva se manter estável e a democracia intacta, 

permitindo vários procedimentos para candidatos que desejam assumir cargo eletivo.  Portanto, 

a principal base desse direito é a soberania popular, consubstanciada universalmente. 

Conforme os conceitos lecionados por Gomes (2013, p. 44): “A soberania popular se 

revela no poder incontrastável de decidir. É ela que confere legitimidade ao exercício do poder 

estatal”. 

As atuais regras eleitorais no Brasil seguem uma série de princípios, entre eles o 

princípio da democracia, de que "todo poder vem do povo e o povo exerce o poder por meio de 

representantes diretamente eleitos". O direito eleitoral está intimamente relacionado com a 

organização e estrutura dos Estados modernos e têm especial relevância nos sistemas eleitorais.  

No Brasil, o sufrágio adquiriu tal importância, que temos que compará-lo com o poder 

executivo e poder Legislativo. Do ponto de vista científico, o direito eleitoral é um termo 

bastante técnico e intuitivo, pois é muito peculiar por não se limitar à legislação e à 

jurisprudência, podendo contar com resoluções editadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Um 

dos dispositivos constitucionais mais relevantes para o direito eleitoral é o artigo 14 da 
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Constituição Federal, que trata da soberania popular, recrutamento eleitoral, votação, condições 

de elegibilidade e outras qualificações. 

 

Outra fonte pertencente ao Direito Eleitoral são as Resoluções do Tribunal 

Superior Eleitoral, que sempre são editadas trazendo novidades a cada período 

eleitoral. Há, ainda, uma outra classificação, que divide as fontes do Direito 

Eleitoral em diretas e indiretas. São consideradas fontes diretas aquelas que, 

de forma principal, inovam na ordem jurídica e criam novas normas jurídicas. 

Estas também podem ser denominadas como de fontes primárias. 

(MADUREIRA, 2020 p.13). 

 

Ainda na classificação eleitoral, há fontes indiretas ou auxiliares, ou seja, fontes que 

não podem inovar ou interferir no ordenamento jurídico eleitoral. Portanto, essas fontes de 

direito eleitoral são consideradas subsídios para ajudar os cidadãos a se orientarem sobre a 

justiça eleitoral. No direito eleitoral, a maioria dos princípios elencados na Constituição Federal 

merece forte destaque, pois seu principal objetivo é encontrar normas estruturais que 

correspondam com o sistema estrutural do povo e com a formação da política governamental. 

Por fim, pode-se dizer que o Ato Eleitoral infundiu grande parte de suas normas aos 

princípios da Constituição Federal. Que são: 

 

PRINCÍPIO DA DEMOCRACIA  

A Declaração dos Direitos Humanos de 1948 e a Declaração do Pacto Internacional 

sobre Direitos Civis e Políticos de 1966 elevaram o princípio da democracia. Pode-se afirmar 

que esse princípio seria: o poder emana do povo, ou seja, a população desempenha um papel 

importante na tomada de decisões, onde no Brasil, os representantes são eleitos por votação. 

No entanto, também existem alguns países que desenvolveram esse princípio espúrio 

como China, Vietnã e Coréia do Norte, Cuba, Venezuela, Sudão e vários outros países do 

continente africano. Subentende-se que, esse princípio tenta proteger os direitos da minoria de 

toda decisão tomada pela maioria, para que os direitos da população venham ser bloqueados e 

suprimidos pela vontade política, o que mostra essa indelével importância dos princípios em 

um contexto como um todo, sendo de forma direta, indireta ou semidireta. 

“A democracia pode ser classificada de diversas formas como, por exemplo, a 

democracia direta, democracia representativa e democracia semidireta ou participativa”. 

(LENZA, 2007 p. 45). 

Portanto, se não há mecanismo que garanta o exercício da democracia, seja direta, 

indireta ou semidireta, não pode haver Estado Democrático de Direito. Essa visão nos remete 

que o princípio da democracia deve ser aprimorado para que o nível democrático de uma 

determinada nação possa ser melhorado a cada dia e, assim, a lei eleitoral se tornar mais ampla. 

 

PRINCÍPIO REPUBLICANO  

Esse princípio está consagrado no artigo 1º da Constituição Federal de 1988. É 

considerada a base da lei eleitoral brasileira porque representa a forma de governo adotada no 

país. 

No campo do Direito Eleitoral vale ressaltar que o princípio republicano implica na 

necessária legitimidade popular do Presidente da República (CF, art. 77 e 82), dos 
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Governadores de Estados (CF, art. 28), dos Prefeitos Municipais (CF, art. 29, I), do Governador 

do Distrito Federal (CF, 32, §2º) e também das eleições periódicas. (MADUREIRA, 2020 p.15). 

No ordenamento constitucional vigente, os princípios supracitados cumprem o papel 

e a função básica de garantir a estrutura de implementação dos demais princípios do direito 

eleitoral brasileiro. Consiste em dois aspectos, um envolvendo a política da forma de governo, 

e o outro envolvendo o princípio da igualdade entre os cidadãos e o Estado. 

 

PRINCÍPIO DA LISURA DAS ELEIÇÕES 

Este princípio pode ser observado por todos os envolvidos no processo eleitoral, sejam 

no ministério público, membros da justiça eleitoral, partidos políticos ou candidatos. O 

princípio da equidade nas eleições tem apenas significado semântico e está associado à ideia de 

honestidade e franqueza, que está consagrada em lei no artigo 23 da Lei Complementar nº 64 

de 1990. 

É importante frisar que os tribunais formarão as condenações avaliando livremente os 

fatos, provas e presunções públicas e notórias, e as provas produzidas, atentando para as 

circunstâncias ou fatos, ainda que as partes não apresentem acusações, mas mantendo o 

interesse público na justiça eleitoral. 

Portanto, este princípio possui algumas características importantes, tais como:  

 - Protege a integridade e a ética nas eleições. 

 - Garante a igualdade de tratamento entre os candidatos. Conclui-se que, o princípio 

da equidade nas eleições trata da manutenção da intangibilidade dos votos e da igualdade de 

todos os candidatos no direito eleitoral e na advocacia eleitoral. 

 

PRINCÍPIO DO APROVEITAMENTO DO VOTO 

Este princípio pode ser classificado como in dubio pro voto e pode ser comparado com 

o princípio in dubio pro reo que pertence ao direito penal. O artigo 219 do Código Eleitoral diz 

que: O artigo 219.º da Lei Eleitoral dispõe: “Na aplicação da Lei Eleitoral, os juízes estarão 

sempre atentos à finalidade e ao resultado a que se destinam, abstendo-se de declarar a nulidade 

sem prejuízo”. Por outro lado, o artigo 149.º do mesmo Código dispõe: “Se a nulidade alegada 

não for contestada antes da recessão do escrutínio, não cabe recurso contra o escrutínio”. 

Este princípio possui algumas características importantes para o direito eleitoral, tais 

como:  

- Defender a soberania popular;  

- Evitar cédulas inválidas em urnas eletrônicas. 

Subentende assim que, este preceito tem como principal objetivo nortear a atuação da 

Justiça Eleitoral no que diz respeito à preservação da soberania popular, na apuração dos votos 

e na diplomacia dos candidatos eleitos durante o processo eleitoral. 

 

PRINCÍPIOS DA CELERIDADE 

Esse princípio serve como visão central de que as decisões eleitorais devem ser 

tomadas imediatamente, evitando assim atrasos no processo diplomático de candidatos eleitos 

durante as eleições. O artigo 257 do Código Eleitoral serve de guia para a interpretação desse 

princípio, sendo a ideia de que "qualquer sentença poderá ser executada imediatamente por 

carta, telegrama ou, em casos excepcionais, a critério do Presidente do Tribunal, por cópia do 
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julgamento". O que muitos não sabem é que no direito eleitoral o prazo recursal depende desse 

princípio denominado celeridade se diferindo do prazo estabelecido no Código de Processo 

Civil e demais códigos previstos na legislação brasileira. 

 

PRINCÍPIOS DA FIDELIDADE PARTIDÁRIA 

Esse princípio recebeu grande atenção logo após o estabelecimento da Emenda 

Constitucional ser controverso. O Decreto nº 1, de 17 de outubro de 1969, introduziu o Instituto 

no ordenamento jurídico brasileiro por meio da instauração do regime militar. No caso da lei 

eleitoral brasileira, esse princípio pode ser visto como uma obrigação que certos políticos 

devem ter para com seus partidos políticos de cumprir as regras que lhes são impostas ou perder 

o direito de mandato eletivo. Em nosso ordenamento jurídico, pode-se dizer que a organização 

partidária desempenha um papel importante em todas as etapas do processo eleitoral. 

O princípio da fidelidade partidária tem um aspecto administrativo muito importante, 

o que significa que é possível impor sanções aos políticos que tomam decisões contrárias ao 

seu próprio partido. Vale destacar também que esse princípio tem viés jurisdicional desde 

27/03/2007 (TSE, CTA n. 1.398), o que permite que os eleitos percam o mandato eletivo se 

deixarem o partido de origem sem apresentar justa causa para exercer a sua adesão. 

 

PRINCÍPIO DA PRECLUSÃO INSTANTÂNEA 

O princípio da preclusão imediata está relacionado ao princípio da celeridade, mas o 

artigo 241 do Código Eleitoral tem a função de estabelecer as responsabilidades existentes entre 

partidos políticos e candidatos a determinados cargos públicos no campo eleitoral. O n.º 1 do 

artigo 147.º do mesmo artigo dispõe: "A impugnação da qualidade de eleitor por membro do 

conselho de administração, inspector, representante, candidato ou qualquer eleitor deve ser feita 

oralmente ou por escrito antes de ser o mesmo admitido a votar”. 

O artigo 149.º afirma: "Se a alegada nulidade não for contestada antes da recepção do 

boletim de voto, não cabe recurso contra as nulidades arguidas”. Pela análise dos dispositivos 

acima, pode-se concluir que a Lei Eleitoral estipula que, após o voto do eleitor, é impossível 

levantar certa questão de sua identidade, o que será considerado ato consumado. 

 

PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE ELEITORAL 

O Primeiro Princípio da Eleição também pode ser chamado de Princípio da anualidade 

Eleitoral e o mesmo ocorre no art. 16 da Constituição Federal, tem a seguinte redação: 

Conforme o Art. 16 As leis que alteram o procedimento eleitoral entrarão em vigor na data de 

sua promulgação e não se aplicarão às eleições realizadas no prazo de um ano a partir da data 

de sua vigência instituída na Redação dada pela Emenda Constitucional n. 4, de 1993. Após a 

análise dessa norma constitucional, podemos constatar que quando houver qualquer alteração 

no processo eleitoral, a modificação realizada terá vigência imediata, excluindo-se o período de 

vacatio legis, tornando a nova norma aplicável apenas na próxima eleição se realizada dentro 

de um ano do seu período de validade. 

Este princípio tem a tradição de trazer estabilidade e segurança jurídica às eleições. E, 

de fato, é a melhor forma de garantir ao eleitor e ao candidato a estabilidade sobre regras 

instituída pelo processo eleitoral. Esse princípio pode ser visto como uma cláusula pétrea, por 
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estar inserido na área dos direitos e garantias fundamentais previstos no Título II da 

Constituição Federal de 1988. 

É dever dos juízes eleitos garantir o respeito à soberania popular e, também, o respeito 

à cidadania. A justiça eleitoral tem a obrigação de garantir a previsão legal instituída no artigo 

1º, parágrafo único e também no artigo 23, IX, fazer a realização e execução das leis eleitorais.  

O juiz eleitoral não possui magistrados próprios, o que permite a nomeação de juízes de outros 

tribunais, profissionais do direito e cidadãos apropriados para participar da composição do 

corpo eleitoral. Também vale mencionar que os juízes eleitorais regularmente pressionam por 

testes de segurança pública dos sistemas de votação eletrônica, buscando a cooperação da 

sociedade brasileira para melhorar as urnas eletrônicas utilizadas nas eleições do país. 

Os juízes eleitorais também têm uma função executiva cujo tema central é a execução 

de todas as etapas do processo eleitoral, desde a organização do recenseamento eleitoral até a 

diplomação dos candidatos eleitos por meio de escrutínio secreto depositado eletronicamente.  

A Justiça Eleitoral também é responsável por responder a questionamentos teoricamente 

formulados pelo poder públicos ou partidos políticos, constituindo a chamada função 

consultiva. 

 

FUNÇÃO JURISDICIONAL  

Na justiça eleitoral, a função judiciária caracteriza-se por uma resolução mais urgente 

dos conflitos apresentados aos juízes estaduais, com segurança. A competência da função 

judiciária inicia-se no momento do alistamento eleitoral e prolonga-se até a diplomação do 

candidato eleito. Esse papel do direito eleitoral também se origina em procedimentos 

administrativos, que, incidentalmente conflitantes, tornam-se judiciais. Esse papel do direito 

eleitoral também se origina no processo administrativo, que passa a ser um papel judicial como 

uma superveniência de conflitos. Esse preceito acontece principalmente na transferência de 

domicílio eleitoral. A função jurisdicional difere da função consultiva em vários aspectos. 

Dentre essas diferenças, pode-se destacar que a função judiciária se concentra em casos 

concretos, enquanto a função consultiva se refere a casos abstratos ou hipotéticos. Sempre que 

existe um conflito de interesses que exija a decisão do judiciário para a sua resolução, este é 

confrontado com o exercício de funções judiciais. 

 

FUNÇÃO ADMINISTRATIVA 

Por meio de suas funções executivas, os juízes eleitorais cumprem a nobre missão de 

garantir a equidade e transparência do processo eleitoral, garantindo que as regras sejam 

seguidas e que a intervenção seja necessária, por mais provocativo que seja o poder de polícia. 

Isso torna esse tipo de função muito distante do princípio da inércia jurisdicional. No exercício 

dessa função, destacam-se duas características: o poder da polícia e o poder ex-officio de eleger 

juízes eleitorais. No que diz respeito aos poderes de polícia, é dever do juiz eleitoral manter 

todo o processo eleitoral dentro dos seus limites legais, permitindo que as autoridades judiciais 

tenham o poder de limitar o gozo dos bens e estabelecer direitos individuais em benefício da 

comunidade ou do próprio Estado. 

A atuação ex-officio permite que os magistrados atuem de forma independente e sem 

provocação das partes interessadas. No caso da eleição de juízes, a função executiva tem dupla 

natureza, sendo também responsável pela realização e organização de todo o processo eleitoral. 
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A função administrativa, portanto, desempenha um papel muito importante na 

Justiça Eleitoral como gestora durante as eleições, atuando em todas as etapas 

do processo eleitoral, tais como:  

- Na administração do cadastro de eleitores;  

- Nos atos de alistamento e de transferência eleitoral; 

- Na revisão do conjunto do eleitorado;  

- Na designação de locais de votação;  

- Na criação das seções e zonas eleitorais;  

- Na apuração e julgamento dos procedimentos individuais;  

- No cancelamento de cadastro eleitoral;  

- Na organização e convocação dos mesários e fiscais eleitorais.  

(MADUREIRA, 2020 p.24). 

 

FUNÇÃO CONSULTIVA 

Os juízes eleitorais têm afiliações específicas para responder às perguntas eleitorais 

mais peculiares. Nesse caso, a função consultiva está legalmente amparada nos artigos 1º, 23º, 

XII e 30º VIII do Código Eleitoral. A função consultiva exige alguns requisitos, nomeadamente 

de legitimidade, que no caso do Tribunal Superior Eleitoral é concedida apenas às autoridades 

federais ou órgãos partidários nacionais, e no caso do Tribunal Regional Eleitoral, apenas às 

autoridades públicas ou supervisores estaduais. Indiscutivelmente, a função consultiva não 

pode tratar de pressupostos específicos, nem pode conter qualquer tipo de conselho que seja 

inserido ou desnecessário pelo tribunal eleitoral. Vale ressaltar que a consulta à Justiça Eleitoral 

não é vinculante. 

 

FUNÇÃO NORMATIVA 

De acordo com Barbara Luiza (2020, p.24), a função normativa pode ser considerada 

como uma função legislativa que tem a capacidade de elaborar atos normativos e está prevista 

no artigo 23, IX, do Código Eleitoral, reconhecendo ao Tribunal Superior Eleitoral competência 

importante para elaborar algumas instruções necessárias para conferir eficácia e a do 

ordenamento eleitoral.  

Para os juízes eleitorais, a função normativa é um dos principais aspectos que 

diferenciam os juízes eleitorais de suas congêneres, consagrada no artigo 105 da Lei n° 

9.504/74. 

Vale ressaltar que as resoluções do TSE têm implicações importantes para o direito 

eleitoral, especialmente a implementação das eleições, pois consolidam a legislação existente, 

proporcionando maior segurança e transparência para as operadoras deste importante ramo do 

direito. Nesse sentido, as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral têm força normativa e são 

plenamente aplicáveis ao processo eleitoral. Portanto, os juízes eleitos controlam e protegem a 

moralidade dentro de seu mandato. A integridade e legitimidade das eleições, garantindo os 

princípios da democracia representativa consagrados na Carta da República. De fato, a evolução 

da constituição brasileira mostra que não será fácil superar séculos de malevolência e engano 

da verdade sobre as eleições pela classe dominante. Um sistema que controla o processo 

eleitoral consiste em um tribunal especial tipicamente judiciária. 

 

Podemos dizer que as eleições se realizam, em todo o País, com liberdade, 

dentro da ordem, e são julgados com decência... Decerto não assaltam mais as 
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igrejas, para a escolha dos mesários, não fabricam atas falsas, nem em piquetes 

nas estradas, para impedir a presença dos adversários, ou dos eleitores 

incertos. Não falsificam o alistamento, nem mobilizam os defuntos... Apenas 

mudaram as armas. A corrupção vai, aos poucos, tomando o lugar que era 

antes da violência e da fraude. (LIMA SOBRINHO, 2020 p.24). 

 

A JUSTIFICAÇÃO NOS MOLDES DO PROCESSO CIVIL NOS CASOS DE CRIMES 

ELEITORAIS DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO 

Os juízes eleitorais são responsáveis por organizar e conduzir eleições, referendos e 

plebiscitos, julgar questões eleitorais e estabelecer regras sobre o processo eleitoral. Existem 

dois graus de julgamento para crimes eleitorais. O primeiro grau é composto por um juiz 

eleitoral para cada distrito eleitoral e uma comissão eleitoral que existe apenas temporariamente 

nas eleições, composta por um juiz de direito, dois ou quatro cidadãos de notória idoneidade. 

Já o segundo grau é representado pelos Tribunais Regionais Eleitorais (TRE 's), constituídos 

por dois juízes de direito, um juiz da Comarca Federal, dois procuradores com conhecimento 

jurídico significativo e idoneidade moral.   

Se a condenação do arguido foi feita após o fato de ter sido objeto da ação penal, 

subentende-se que, o ato não pode ser enquadrado na aplicação da agravante e tão pouco ser 

considerado como sinal de personalidade voltada para o crime ou maus antecedentes. 

Ressalte-se que o prazo prescricional retroativo vale para o caso e a pena do apelante, 

haja vista que, há tempo suficiente para verificar a eliminação da pena desde a data da 

consumação do crime até o recebimento da acusação, conforme art. 107, inciso IV, art. 109, 

inciso V, e art. 110, § 1º. Regra definida na lei de nº 12.234/2010 do Código Penal. 

Portanto, de acordo com a mansidade do STF, os crimes eleitorais integram a categoria 

de crime comum para dar ao STJ o poder de fiscalizar e apurar inquéritos policiais no qual se 

investiga crimes eleitorais. Importa-se sublinhar que, a grande maioria dos crimes desta 

natureza, é considerada de menor potencial agressivo, sendo que esta exigência abrange mais 

de 80% dos casos, porque tais delitos remetem um limite de mais de dois anos, que é um 

requisito básico para esta configuração de tipo de especificação normativa.  

No entanto, os procedimentos ordinários do Código Eleitoral Brasileiro ainda são 

usados para lidar e fazer cumprir as violações eleitorais. Esse privilégio quase sempre culmina 

com a provisão punitiva de execuções pessoais ou criminais, pois nossa enorme demanda de 

condenação leva à censurável morosidade da provisão judicial, tornando a impunidade uma 

regra necessária em casos específicos. Assim, tanto a doutrina quanto a jurisprudência abordam 

uma questão sobre a determinação da ilegalidade de uma eleição, o que tem levado a maioria 

dos magistrados, mesmo no campo eleitoral, a utilizar o procedimento previsto na Lei nº 

19.099/95, como regra de suficiência para conduta eleitoral ilícita, tratando-se de crimes menos 

ofensivos, pela celeridade preconizada pela lei. A esse respeito, a doutrina é unanimemente 

criticada porque a determinação da autoridade exata e dos procedimentos a serem empregados 

é determinada pela lei, e a mesma omissa, não basta para que os juízes utilizem critérios 

subjetivos. 

 

Baseando-se nesses critérios, tramita na Câmara dos Deputados o projeto de 

Lei Complementar - LC n° 213 de 2004, de autoria do deputado Orlando 

Fantazzini (PT - São Paulo) que visa a criação dos Juizados Especiais 
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Eleitorais, foro competente para processar e julgar, bem como ainda executar 

as penas dos crimes eleitorais de menor potencial ofensivo. O projeto busca 

instalar os juizados eleitorais, deliberando as decisões aos TRE 's que teriam 

um prazo de seis meses, a contar da entrada em vigor da lei, para que possam 

criar os Juizados Eleitorais. Nessa hipótese, fica a cargo de um juiz do TRE a 

coordenação dos Juizados locais, sendo este magistrado que determina o 

funcionamento, inclusive em caráter itinerante quando possível e se 

autorizado previamente pelo tribunal.  (PEREIRA, 2009 p.40). 

 

Para os autores do projeto, a viabilidade de tais tribunais visa coibir a impunidade nos 

crimes eleitorais e fazer justiça de forma a reduzir a carga judicial. Com a criação do Tribunal 

Especial Eleitoral, ele não visa apenas aliviar a carga do judiciário eleitoral, mas também 

agilizar a apreciação desse ramo do direito, que pode ser muito útil quando há crime real 

prejudicial para litígios que já ocorreram. Portanto, fica claro que os crimes eleitorais são 

essencialmente da mesma natureza que os pequenos crimes impostos pelo tribunal como sendo 

de menor potencial ofensivo. 

A aplicação dessas questões nos juizados especiais criminais existentes surgiu por 

ainda não haver juizado especial próprio para julgar os crimes eleitorais. Percebe-se então, que 

um grande número de magistrados têm utilizado os privilégios que lhes foram concedidos 

quando foram nomeados a titulação eleitoral explicitada na Lei de n° 9.099/95, que vai de 

encontro a própria legislação aplicada no artigo 61 que ressalta as contravenções penais ou 

crimes de menor potencial ofensivo, deve culminar em uma pena máxima, mas, não superior a 

um ano, exceto os crimes que a lei considera especial.    

Ao analisar o artigo 61, fica claro, que a lei busca validar as referidas cláusulas, de 

forma distinta no entendimento da jurisprudência, porém, dentro da doutrina. No entanto, a 

escrita foi modificada pela lei 11.313/2006 que vigora a seguinte norma: para os fins desta lei, 

os crimes eleitorais de menor potencial ofensivo, comine pena máxima não superior a 02 (dois) 

anos. 

 

INFRAÇÕES PENAIS ELEITORAIS. PROCEDIMENTO ESPECIAL 

EXCLUSÃO DA COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. TERMO 

CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA EM SUBSTITUIÇÃO A AUTO 

DE PRISÃO - POSSIBILIDADE. TRANSAÇÃO E SUSPENSÃO 

CONDICIONAL DO PROCESSO - VIABILIDADE. PRECEDENTES. I - 

As infrações penais definidas no Código Eleitoral obedecem ao disposto nos 

seus arts. 355 e seguintes e o seu processo é especial, não podendo, via de 

consequência, ser da competência dos Juizados Especiais a sua apuração e 

julgamento. II - O termo circunstanciado de ocorrência pode ser utilizado em 

substituição ao auto de prisão em flagrante, até porque a apuração de infrações 

de pequeno potencial ofensivo elimina a prisão em flagrante. III - O 

entendimento dominante da doutrina brasileira e no sentido de que a categoria 

jurídica das infrações penais de pequeno potencial ofensivo, após o advento 

da Lei n° 10.259/2001, foi parcialmente alterada, passando a ser assim 

consideradas as infrações com pena máxima até dois anos ou punidas apenas 

com multa. IV - É possível, para as infrações penais eleitorais cuja pena não 

seja superior a dois anos, a adoção da transação e da suspensão condicional 

do processo, salvo para os crimes que contam com um sistema punitivo 

especial, entre eles aqueles a cuja pena privativa de liberdade se cumula a 

cassação do registro se o responsável for candidato, a exemplo do tipificado 

no art. 334 do Código Eleitoral. (PA/TSE - 21294. Rel. Min. Savio de 
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Figueiredo Teixeira. 07/11/2002. RJTSE - Revista de Jurisprudência do TSE, 

Volume 14, Tomo 1, p. 407). 

 

Cabe destacar, no entanto, que o julgamento ocorreu após a promulgação da Lei 

10.259/01, que visava resistir à ampliação do conceito de infração penal de menor potencial 

ofensivo. Nesse ponto, observa-se que, por não ser tratado por uma doutrina em particular, o 

tema ficou muito limitado, sendo só debatido em classes acadêmicas, que têm pouca força para 

acender a lei nos Tribunais Regionais Eleitorais. Ressalte-se que esse rigor pode levar a certa 

dose de injustiça no ato de julgamento dessas espécies delituosas, pois como dito acima, a atual 

morosidade da justiça, principalmente no campo eleitoral, deixou 'brechas' para que o criminoso 

seja beneficiado pela não aplicabilidade da lei. 

 

A Constituição Federal, em seu artigo 121, estabelece que deve ser julgados 

originariamente pelo TSE os crimes eleitorais e os crimes comuns conexos a 

estes, desde que cometidos pelos juízes eleitorais ou pelos juízes dos TRE's, e 

o enunciado do artigo 22, I, "d", do referido diploma eleitoral. Por sua vez, 

compete originariamente aos TRE's processar e julgar os crimes cometidos 

pelos juízes eleitorais das comarcas, conforme determina o artigo 29, I, "d", 

ficando assim de competência dos juízes eleitorais das comarcas o 

processamento e o julgamento dos crimes eleitorais e comuns conexos a estes, 

conforme preceitua o artigo 35, II, da lei supracitada. (PEREIRA, 2009 p. 43). 

 

Nesse caso, a Constituição Federal não delega o tratamento e julgamento dos crimes 

eleitorais aos juízes eleitorais, sendo omitida as infrações penais de menor potencial ofensivo. 

Em princípio fica claro que a competência do Juizado Especial Criminal é definida no texto da 

Constituição, mais precisamente em seu artigo 98, inciso II, enquanto a competência da justiça 

eleitoral é complementada pela lei, definida pelo art. 121 da Carta Magna. Nesse ordenamento, 

e de acordo com o princípio da hierarquia jurídica, ainda que haja lei complementar específica 

que preveja a competência sobre os crimes eleitorais in casu, conceituados como de menor 

potencial ofensivo, a competência permaneceria com o juizado especial, conforme o poder 

Constitucional. Como mencionado acima, a questão está justamente na lei dos juizados 

especiais, em seu artigo 61, que exclui sua competência em matéria penal para a qual a lei prevê. 

Essa capacidade deve ser extraída da compreensão dos princípios dos juízes naturais, que são 

essenciais para o acesso a serviços judiciários independentes e idôneos, segundo os princípios 

e um dos vários instrumentos constitucionais utilizados para garantir a imparcialidade dos 

juízes. 

 

Tal princípio se encontra consubstanciado na CF/88 em seu artigo 5°, LIN, 

quando regra que "ninguém será processado nem sentenciado senão pela 

autoridade competente". O princípio do juiz natural colima assegurar a todo 

cidadão o direito de ser julgado por juiz constitucionalmente competente, 

imparcial por natureza, pré-constituído por lei, para o pleno desempenho da 

função jurisdicional.  (MACHADO JÚNIOR, 2006 p. 53). 

 

 Portanto, o julgamento será determinado com base no privilégio, pois a função de 

agente está estabelecida pelo cargo ou função desempenhada não em razão da pessoa. Assim, 

o princípio dos juízes naturais têm garantias constitucionais de jurisdição sobre os foros 
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litigiosos existentes, dando a Carta Magna a direção de qual dos julgamentos e procedimentos 

serão tomados. Uma vez que, em alguns casos a competência dos privilégios funcionais está 

prevista no texto da constituição da república, enquanto a Carta Magna determina a previsão 

legal que estipula e limitam quais as leis infraconstitucionais devem ser seguidas. Dessa forma, 

ainda que indiretamente, os dispositivos legais que criam autoridade por meio de privilégios 

funcionais devem ser derivados do texto constitucional, sob infortúnio, de ser declarada 

inconstitucional, deixando claro, que, embora os juízes eleitorais sejam competentes para julgar 

casos específicos, essa competência pode variar de acordo com o crime e com o agente. Pode-

se dizer de antemão que o JeCrim tem autoridade absoluta para processar e julgar crimes 

eleitorais, desde que cometidos de acordo com a lei, ou seja, crime eleitoral de menor potencial 

ofensivo. Desta forma, com efetivo respaldo constitucional, esses tribunais não estão 

habilitados a exercer as prerrogativas judiciais que criaram, bem como os crimes eleitorais, é 

claro e compreensível, uma vez que o conteúdo dos crimes de natureza penal ainda deve ser 

levado em consideração e determinado em razão da matéria. 

 

MANUTENÇÃO DO RITO ESPECIAL DO CÓDIGO ELEITORAL PERTINENTE A 

CRIMES ELEITORAIS  

A aproximação de uma nova eleição é um bom momento para revisitar as regras 

relacionadas ao crime eleitoral. Como todos sabem, o processo penal pode ser dividido em 

processo ordinário, simplificado e processo especial em termo do art.394, CPP. Existem vários 

procedimentos especiais no sistema processual penal do nosso país, e o procedimento 

envolvendo crimes eleitorais é um exemplo. A especificidade processual não significa 

necessariamente que todas as regras processuais sejam absolutamente diferentes dos chamados 

procedimentos "comuns". Normalmente, o programa é especial diante de uma ou várias regras 

que o distinguem de um programa normal e ordinário. Assim, por exemplo, os processos 

relativos a crimes contra a reputação são especiais porque uma audiência de mediação ocorre 

antes da decisão de admissibilidade das alegações de acordo com a seção 523. 

No entanto, no caso de procedimentos especiais para delitos eleitorais, há várias 

disposições específicas no Código Eleitoral. Além disso, deve-se estar atento que o Ato 

Eleitoral é anterior ao texto constitucional, e mesmo que seja considerado ratificado pela CR/88, 

deve ser filtrado e interpretado com base no pressuposto de um processo penal compatível com 

os instrumentos constitucionais. 

Nesse sentido, o texto constitucional de 1988 delegou à lei complementar as regras 

que estabelecem o procedimento e a competência para os crimes eleitorais, conforme previsto 

no artigo 5º. CR/88 Artigo 121: “A lei complementar regulará a organização e competência dos 

tribunais, juízes e comissões eleitorais”. 

A lei eleitoral dispõe que os juízes da área, podem ter o poder de “processar e julgar 

os crimes eleitorais e os crimes comuns a eles relacionados, exceto na competência originária 

do Tribunal Superior e do Tribunal Regionais”. Dessa forma, os juízes eleitorais julgam os 

crimes eleitorais representados pelos arts. 109, IV, V, V-A, VI, IX e X, da CR/88 relacionados 

com crimes eleitorais cujas regras de conexão estão previstas no art. 76, do CPP. 

O que se pode entender decorre da interpretação das disposições anteriores que os 

crimes militares não são processados e julgados nos tribunais eleitorais, mesmo em relação aos 

crimes eleitorais. A mesma conclusão pode ser extraída da análise das normas que definem a 
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jurisdição militar -CR/88 artigo 124 proporcional e artigo 125 artigos 4 e 5, que mostra que a 

justiça militar tem competência criminal apenas para julgar crimes militares, e nos casos 

envolvendo crime militar e eleitoral serão aplicados procedimentos de separação para que os 

crimes eleitorais sejam julgados na justiça eleitoral e os crimes militares sejam julgados na 

justiça militar. 

 

O que se pode extrair a partir de uma exegese dos dispositivos referidos é que 

crimes militares não são processados e julgados na Justiça Eleitoral, nem 

mesmo em hipótese de conexão com crime eleitoral. Essa mesma conclusão 

também poderia derivar de uma análise das regras que definem a competência 

da Justiça Militar, as quais evidenciam que a Justiça Militar possui 

competência penal apenas para julgar crimes militares e que nas hipóteses de 

conexão entre crime militar e eleitoral haverá separação obrigatória de 

processos, de modo que o delito eleitoral será julgado na justiça eleitoral e o 

delito militar na justiça castrense. (ARTS., 124, caput e 125, §§ 4º e 5º, da 

CR/88). 

 

Uma questão um pouco mais complexa diz respeito ao vínculo entre crimes eleitorais 

e crimes de competência do júri (CR/88 Art. 5º, XXXVIII, d). Sobre essa questão, a doutrina 

se divide em três posições são elas: 

- A unidade de procedimento e julgamento na justiça eleitoral; 

- A unidade de procedimento e julgamento pelo júri; 

- A separação de procedimentos, justiça eleitoral, crime, e julgamento por júri por 

ameaça intencional de vida. 

 

Art. 289. Inscrever-se fraudulentamente eleitoral: Pena – reclusão até 5 anos 

e pagamento de 5 a 15 dias-multa.  

Ac.-TSE, de 3.3.2015, no REspe nº 571991: a prestação de auxílio material à 

inscrição fraudulenta de eleitor caracteriza a participação no crime previsto 

neste artigo.  

Art. 290. Induzir alguém a se inscrever como eleitor com infração de qualquer 

dispositivo deste Código: Pena – reclusão até 2 anos e pagamento de 15 a 30 

dias-multa.  

Ac.-TSE nº 68/2005: induzir alguém abrange as condutas de instigar, incitar 

ou auxiliar terceiro a alistar-se fraudulentamente, aproveitando-se de sua 

ingenuidade ou de sua ignorância.  

Ac.-TSE, de 3.3.2015, no REspe nº 571991: o crime desse dispositivo somente 

pode ser praticado pelo eleitor, não admitindo coautoria, mas participação. 

Ac.-TSE, de 18.8.2011, no REspe nº 23310: o crime de falsidade ideológica 

eleitoral (art. 350 do CE) não é meio necessário nem fase normal de 

preparação para a prática do delito tipificado neste artigo. Os crimes descritos 

são autônomos e podem ser praticados sem que um dependa do outro.  

Ac.-TSE, de 26.2.2013, no REspe nº 198: o tipo descrito neste artigo deve ser 

afastado quando houver o concurso de vontades entre o eleitor e o suposto 

autor da conduta. (LEI Nº 4.737, DE 15 DE JULHO DE 1965 – CÓDIGO 

ELEITORAL p. 291). 

Art. 289. Inscrever-se fraudulentamente eleitoral: Pena – reclusão até 5 anos 

e pagamento de 5 a 15 dias-multa.  

Ac.-TSE, de 3.3.2015, no REspe nº 571991: a prestação de auxílio material à 

inscrição fraudulenta de eleitor caracteriza a participação no crime previsto 

neste artigo.  
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Art. 290. Induzir alguém a se inscrever como eleitor com infração de qualquer 

dispositivo deste Código: Pena – reclusão até 2 anos e pagamento de 15 a 30 

dias-multa.  

Ac.-TSE nº 68/2005: induzir alguém abrange as condutas de instigar, incitar 

ou auxiliar terceiro a alistar-se fraudulentamente, aproveitando-se de sua 

ingenuidade ou de sua ignorância.  

Ac.-TSE, de 3.3.2015, no REspe nº 571991: o crime desse dispositivo somente 

pode ser praticado pelo eleitor, não admitindo coautoria, mas participação.  

Ac.-TSE, de 18.8.2011, no REspe nº 23310: o crime de falsidade ideológica 

eleitoral (art. 350 do CE) não é meio necessário nem fase normal de 

preparação para a prática do delito tipificado neste artigo. Os crimes descritos 

são autônomos e podem ser praticados sem que um dependa do outro.  

Ac.-TSE, de 26.2.2013, no REspe nº 198: o tipo descrito neste artigo deve ser 

afastado quando houver o concurso de vontades entre o eleitor e o suposto 

autor da conduta. (LEI Nº 4.737, DE 15 DE JULHO DE 1965 – CÓDIGO 

ELEITORAL p. 291). 

 

É sabido que a maioria dos crimes em nosso ordenamento jurídico pode ser processada 

por meio de persecução criminal por meio de iniciativas públicas incondicionais. No caso de 

processos criminais privados ou processos públicos condicionais, a lei prevê isso claramente. 

No silêncio da lei, os crimes serão processados e julgados por meio de processos criminais 

públicos incondicionais. Os delitos eleitorais são processados por meio de processo penal 

público incondicional. Em regra, o prazo para a apresentação de queixa é de 5 (cinco) dias ou 

15 (quinze) dias, consoante o arguido seja detido ou posto em liberdade (artigo 46.º do Código 

de Processo Penal). No procedimento especial dos crimes eleitorais, o prazo é de 10 (dez) dias, 

sem distinção entre arguidos presos ou libertados (artigo 357.º do Código Eleitoral).  

Agora, caso a retirada não seja efetuada no prazo legal, será reconhecida de acordo 

com o expresso no art. 5º, LIX, da CR/88, cujo o exercício de queixas criminais acessórias, sem 

prejuízo da representação prevista no art. Artigo 357.º, n.º 3, do Código Eleitoral. Os requisitos 

formais para a acusação inicial são essencialmente os mesmos previstos no art. 41, CPP, pode 

ser concluído por uma simples comparação com as regras do art. Artigo 357.º, n.º 2, do Código 

Eleitoral. Se não houver previsão clara quanto ao número de testemunhas, aplica-se o regimento 

ordinário (CPP s. 394 § 5 c. C. s. 401, proporcional) e podem ser listadas no máximo 8 (oito) 

testemunhas de acusação e defesa. 

Sobre o Juízo de Admissibilidade da Acusação:    

No que tange ao juízo de admissibilidade da acusação, o art. 358, do Código 

Eleitoral contém previsão idêntica ao art. 43, do CPP (que foi revogado pela 

Lei 11.719/08): Art. 358 – A denúncia, será rejeitada quando: 

I – o fato narrado evidentemente não constituir crime; 

II – já estiver extinta a punibilidade, pela prescrição ou outra causa; 

III – for manifesta a ilegitimidade da parte ou faltar à condição exigida pela 

lei para o exercício da ação penal. (MILANEZ, Crimes eleitorais: regras do 

rito especial. 2011). 

 

Não fosse às alterações feitas ao CPP pela Lei nº 11.719/08, esta seria a regra aplicável 

na fase de recebimento de acusações de crimes eleitorais. Isso prevê a desistência preliminar da 

acusação ou a presunção de uma acusação, independentemente do desempenho do réu (artigo 

395 do Código de Processo Penal). Mesmo se declarando culpado de absolvição sumária após 
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responder às acusações (art. 397 CPP). Pode-se concluir que as leis do art. O artigo 358 do 

Código Eleitoral foi revogado por novas regras estabelecidas pela Lei nº 11.719/08. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante do que este artigo científico revelou, pode-se concluir que a Lei Eleitoral (Lei 

nº 19 da Constituição Federal de 1988 e a legislação que altera o Código de Processo Penal) 

não implementa procedimento especial, onde se faz necessário que haja uma reavaliação 

urgente. Foi notificado que o Gabinete do Procurador Eleitoral tem o poder de processar todas 

as violações eleitorais por meio de processos criminais públicos incondicional. No que se refere 

à notificação dos crimes eleitorais, verifica-se que todo cidadão é obrigado a denunciar as 

infrações penais ao juiz eleitoral. Além disso, percebe-se que o juiz eleitoral prosseguirá com o 

julgamento do acusado após o recebimento da denúncia, mas isso deverá ser feito após a 

instrução, pois esse sistema é mais favorável ao acusado. No entanto, de acordo com o TSE, o 

processo de lei eleitoral deve prevalecer. Neste caso, são analisados os tipos de evidências que 

podem ser utilizadas.  

De qualquer forma, mesmo reconhecendo a existência de um conflito, ou mesmo 

entendendo a relevância do processo eleitoral no sentido de salvaguardar a democracia, fica 

claro que, em caso de prova ilegítima, devem prevalecer as salvaguardas individuais, 

especialmente em razão do princípio da dignidade humana, sua eficácia deve ser o mais amplo 

possível, compatível com um país democrático de direito. Portanto, a proibição do uso de 

provas ilícitas visa garantir que não se limite à esfera criminal, mas como esfera válida de outros 

processos judiciais e/ou administrativos. Dessa forma, a prova obtida ilegalmente será 

classificada como qualquer tipo de processo, eleitoral ou não eleitoral, por ser expressamente 

indeferida nos termos da Constituição da República (artigo 5º, inciso LVI), na medida em que 

viola os princípios e garantias do indivíduo com precisão e suficiência. A justiça das eleições 

ou a legitimidade do processo eleitoral é uma condição necessária para os regimes 

democráticos. Ocorre que a Constituição Federal e um amplo arcabouço normativo 

infraconstitucional já estão em vigor para esse fim e, portanto, contam com todos os 

mecanismos para viabilizar a persecução eleitoral "civil" ou criminal, cujas disputas devem ser 

conduzidas de forma integral sob esta ordem, portanto, se possível punido, é legitimado pelo 

respeito às regras do jogo, o que inclui a proibição do uso de provas ilícitas, ainda que seja 

invocado o chamado "interesse público". Portanto, quaisquer processos que contenham provas 

ilícitas, mesmo processos eleitorais, devem ser cancelados total ou parcialmente, dependendo 

das circunstâncias. 
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RESUMO 

O presente artigo busca apresentar a intersecção entre mídia, direito e literatura pelo viés do direito fundamental 

de liberdade de expressão disposto na Carta Constitucional brasileira de 1988, traçando a questão histórica pela 

qual o país atravessou durante o período ditatorial em que as expressões culturais e artísticas sofriam grandes 

represálias por parte do governo e, em contrapartida, o povo clamava pela liberdade de expressar-se de maneira 

livre e plural seus anseios por uma nova consciência política através da música, da literatura, das artes plásticas e 

da mídia e trazendo a consciência que a mídia e a literatura são ferramentas para proteção da criança e do 

adolescente, para as mulheres, idosos e todos aqueles que são hipossuficientes e tem seus direitos violados e para 

servir como luta por uma sociedade mais justa, assim como a efetividade dos Direitos Humanos.A mídia e a 

literatura são ferramentas de mudança e de comunicação para prevenção e comunicação não violenta. Neste artigo 

ilustramos de forma genérica algumas campanhas de publicidade e assim como gêneros literários utilizados para 

este fim.  

Palavras-chave: Direito, Liberdade de Expressão, Mídia.  

 

ABSTRACT 

This article seeks to present the intersection between media, law and literature from the perspective of the 

fundamental right to freedom of expression provided for in the Brazilian Constitutional Charter of 1988, tracing 

the historical issue through which the country went through during the dictatorial period in which cultural and 

artistic expressions suffered great reprisals from the government and, on the other hand, the people clamored for 

the freedom to express themselves in a free and plural way their yearnings for a new political conscience through 

music, literature, plastic arts and the media and bringing awareness that the media and literature are tools for the 

protection of children and adolescents, for women, the elderly and all those who are disadvantaged and have their 

rights violated and to serve as a fight for a more just society, as well as the effectiveness of Human Rights .The 

media and literature are tools of change and communication for prevention and non-violent communication. In 

this article we illustrate in a generic way some advertising campaigns and literary genres used for this purpose. 

Keywords: Law, Freedom of Expression, Media. 

 

ABSTRACTO 

Este artículo busca presentar la intersección entre medios, derecho y literatura desde la perspectiva del derecho 

fundamental a la libertad de expresión previsto en la Carta Constitucional brasileña de 1988, rastreando la cuestión 

histórica por la que atravesó el país durante el período dictatorial en el que Las expresiones culturales y artísticas 

sufrieron grandes represalias por parte del gobierno y, por otro lado, el pueblo clamó por la libertad de expresar 

http://lattes.cnpq.br/5284021211940836
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de manera libre y plural sus anhelos de una nueva conciencia política a través de la música, la literatura, las artes 

plásticas y los medios de comunicación y comunicación. concientizando que los medios de comunicación y la 

literatura son herramientas para la protección de los niños y adolescentes, de las mujeres, de los adultos mayores 

y de todos aquellos que se encuentran en desventaja y ven vulnerados sus derechos y para servir de lucha por una 

sociedad más justa, así como la efectividad de Derechos Humanos. Los medios de comunicación y la literatura 

son herramientas de cambio y comunicación para la prevención y la comunicación no violenta. En este artículo 

ilustramos de forma genérica algunas campañas publicitarias y géneros literarios utilizados con este fin. 

Palabras clave: Derecho, Libertad de Expresión, Medios. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A interdisciplinaridade entre Direito e Literatura é algo recente abordado no Brasil, 

sendo uma área de estudo exportada majoritariamente dos Estados Unidos por Richard Posner, 

um dos autores pioneiros em se aventurar a escrever sobre ambos os temas (POSNER, 2009), 

pensando o Direito a partir de estudos literários ou a Literatura que existia dentro do Direito. 

Esta intersecção busca evidenciar que, entre “fato e ficção”, existem semelhanças que podem 

ser justapostas e conciliadas entre si para criar uma lente que averigue questões que concernem 

causas que tocam o mundo real.  

“Você que inventou esse estado, inventou de inventar a escuridão / você que inventou 

o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão” já dizia Chico Buarque de Hollanda na letra de sua 

canção Apesar de você. Em uma brincadeira com as palavras e suas ambiguidades, escreveu a 

música durante o período da Ditadura Militar (1964-1985), período de sucessivos governos 

ocupados por militares que repreendiam a população brasileira e de seus direitos civis e 

políticos. (PRESTES, 80).  

A partir da redemocratização do Brasil, as forças se colocaram à frente de uma nova 

Constituição que fosse condizente ao que a nova geração entendia como direitos de importância 

a serem positivados, sendo a Constituição Federal de 1988 conhecida como “Constituição 

Cidadã”. Considerada por juristas de renome internacional como uma das Cartas Magnas mais 

avançadas mundialmente, em seu art. 5º, inciso IX 1 que discorre a respeito da liberdade de 

expressão em suas variadas formas. (FERREIRA FILHO, 16) O direito fundamental da 

liberdade de expressão é especialmente caro para a fundação democrática do Estado brasileiro, 

visto que é de suma importância para a dignidade humana ser livre para expressar seus desejos, 

vontades e convicções (sem que haja o ferimento de outras liberdades e vidas). Mas a história 

traz além da questão da mídia e sua obscuridade em torno de temas conflituosos, traz também 

a história de violências que ficaram resguardadas e caladas e que somente agora com a chegada 

do sécula XXI , que estamos conquistando um espaço , em que a comunicação, literatura e a 

mídia se tornam instrumentos de luta, por direitos, pelos indefesos e buscam também a 

prevenção contra tantos casos de violência.  

O primeiro exemplo que temos é a prevenção de CRIMES contra a criança e o 

adolescente, onde a mídia , literatura e campanhas publicitárias trazem a conscientização sobre, 

onde ocorre , como ocorrem crimes bárbaros contra a criança.Assim pessoas muitas vezes leigas 

por meio da mídia ou da literatura tem acesso a informações de conhecimento relevante social.  
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Alguns exemplos destas políticas se encontram em banners entregues às instituições 

com vídeos e apostilas de formação aos profissionais e comunidade contra a violência Infantil 

como segue abaixo:  

 

 

 

 

Figura 1 – Campanha contra trabalho infantil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: (MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ)  
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Figura 2 - Campanha contra violência da criança.  

 
 

 

FONTE: (MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ). 
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Figura 3 - Campanha contra violência doméstica.  

 

FONTE: (MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ)  

 

Figura 4 - Campanha contra violência da criança e do adolescente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: (MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ)  
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Figura 5 - Campanha contra violência sexual.  

 

FONTE: (MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ)  

 

 

Ademais, o papel da mídia em veicular as diferentes correntes e expressões dos cidadãos 

é assegurado constitucionalmente como direito fundamental, de maneira idêntica, pois sua 

excelência é o que também faz a democracia funcionar numa sociedade cidadã. É a 

possibilidade que todos os cidadãos devem ter de acessar a informação sem a interferência do 

Estado em diferentes mídias como jornais, livros, notícias veiculadas por meio online ou vídeos, 

etc. Um outro exemplo que a mídia e a literatura são usadas como instrumento de luta pelo 

Direito se dá na literatura de cordel de Tião Simpatia sobre a Lei Maria da Penha:  

A Lei Maria da Penha em Cordel ( Tião Simpatia) 

A lei maria da penha Está em pleno vigor Não veio pra prender homem  

Mas pra punir agressor Pois em "mulher não se bate Nem mesmo com uma flor".  

A violência doméstica Tem sido uma grande vilã E por ser contra a violência  

Desta lei me tornei fã  

Pra que a mulher de hoje  

Não seja uma vítima amanhã.  

Toda mulher tem direito  

A viver sem violência  

É verdade, está na lei.  

Que tem muita eficiência  

Pra punir o agressor  

E à vítima, dar assistência.  

Tá no artigo primeiro  

Que a lei visa coibir;  

A violência doméstica Como também, prevenir;  

Com medidas protetivas  
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E ao agressor, punir. Pois quem agride uma rainha  

Não merece ser um rei.  

Dizia o velho ditado  

Que "ninguém mete a colher".  

Em briga de namorado  

Ou de "marido e mulher" Não metia... agora, mete! Pois isso agora reflete  

No mundo que a gente quer.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conclui-se que, por meio da redemocratização do país, no processo histórico a partir do 

final de 1985 até a construção coletiva da Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988, direitos fundamentais como a liberdade de expressão e de informação foram essenciais 

para o modelo de Estado Democrático de Direito como conhecemos atualmente. Graças ao 

árduo esforço das lutas sociais contra a repressão do modelo ditatorial, artistas e políticos 

importantes que deram suas vidas e projetaram naquela época, enquanto cidadãos, podemos nos 

expressar livremente e produzir um debate saudável de ideias e posições ideológicas diversas. 

Além disso, nós autores , estudiosos da literatura e do direito, vemos como de grande relação 

às áreas de humanas e sociais como agentes transformadores , é o caso mais recente do evento 

Diálogos: Democracia x Ditadura – Comunicação, Direitos Humanos e Cidadania. Organizada 

pelo Comitê Carlos de Ré da Verdade e Justiça do Rio Grande do Sul, a obra joga luzes sobre 

episódios de cárcere, exílio, clandestinidade, vida secreta e desaparecimento forçado vividos 

por jovens que, na maturidade, encontraram na poesia uma maneira de superação dos traumas 

sofridos. A apresentação, assinada pelo Comitê, expressa que os textos “com sua carga de 

beleza e fantasia, de ilusão política, de devaneios e amores, de reflexões e autocríticas pessoais 

(…) misturam o poder natural da palavra poética com a dramática situação de vida daquelas 

moças e moços que sofreram e se tornam cúmplices de si próprios”. A obra conta com poemas 

de autores como Flávio Koutzii, Nei Duclós, Luiz de Miranda, entre outros. Este é mais um 

exemplo que a Arte usa de suas ferramentas para trazer a história , a reflexão e diálogos sobre 

tantos temas , que muitas vezes passam despercebidos. Um outro exemplo de literatura simples 

, mas que traz conhecimento de forma real aos seus leitores e reflexões importantes sobre a vida 

e Direito, é do grande Mário Quintana. Mario Quintana é o poeta do cotidiano e dos pequenos 

detalhes. Ele escreve sobre a vida com muita delicadeza na sua poesia: Quem Sabe um Dia 

Quem sabe um dia Quem sabe um seremos Quem sabe um viveremos Quem sabe um 

morreremos! Quem é quem é macho Quem é fêmea Quem é humano, apenas! Sabe amar Sabe 

de mim e de si Sabe de nós Sabe ser um! Um dia Um mês Um ano Uma vida! Sentir primeiro, 

pensar depois Perdoar primeiro, julgar depois Amar primeiro, educar depois Esquecer primeiro, 

aprender depois Libertar primeiro, ensinar depois Alimentar primeiro, cantar depois Possuir 

primeiro, contemplar depois Agir primeiro, julgar depois Navegar primeiro, aportar depois 

Viver primeiro, morrer depois.  

Aqui trazemos um pouco dos Direitos Humanos traduzidos de forma simples em poesia, 

quem tem Direitos aos Direitos Humanos? Somente aqueles que passam por uma violência? 

Não somos todos nós, assim como traduz Mario Quintana: Macho ou Fêmea , somos todos 

Humanos e por sermos humanos , todos temos Direito a Dignidade, Moradia, Saúde, Meio 
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Ambiente, Educação e a vida, podemos dizer para encerrar este artigo que o poema de Mário 

Quintana é a tradução perfeita do artigo o 5º da nossa Constituição Federal:  
 

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-

se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do 

direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade”.  

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo- se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade. 

IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de 

comunicação, 2 IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o 

anonimato;  
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RESUMO 

Nos dias atuais não basta apenas gritar pela liberdade, pela busca da sonoridade, é preciso uma busca constante de 

provar o poder do feminino. Mas a luta pelo feminino vem muito além da igualdade, vem de uma construção de 

anos de luta e de direitos iguais. Quando buscamos mulheres para representar o poder da voz da mulher, 

encontramos na literatura, uma voz calada, uma voz da sexualidade feminina, uma mulher que usa do seu dom 

para escrever e compor o cenário da poesia, com força, esdrúxula de poder. Gilka Machado, traz em sua literatura 

erotismo, Vanguardista, Gilka foi pioneira da poesia erótica feminina, seus versos demonstram sensibilidade e 

ousadia no desvendar de paixões e desejos, o que a torna admirada, principalmente por mulheres, que viam sua 

poesia como “porta-voz na representação de experiências da intimidade”, numa época em que estes sentimentos 

não eram expostos. Por outro lado, sofre forte censura pela crítica conservadora. Apesar das críticas, ela foi 

agraciada com o Prêmio Machado de Assis, da Academia Brasileira de Letras em 1979, pela publicação Poesias 

Completas. Nesta pesquisa buscamos trazer um pouco da escrita erótica de Gilka Machado como forma de 

libertação, como leitura e apreciação da escrita forte para época e um pouco de seu contexto social no meio da luta 

pela igualdade feminina.  

Palavras-chave: escrita, erotismo, liberdade.  

 

ABSTRACT  

Nowadays, it is not enough just to scream for freedom, for the search for sority, it is necessary to constantly seek 

to prove the power of the feminine. But the fight for the feminine goes far beyond equality, it comes from a 

construction of years of struggle and equal rights. When we look for women to represent the power of a woman's 

voice, we find in literature a silent voice, a voice of female sexuality, a woman who uses her gift to write and 

compose the poetry scenario, with force, a freak of power. Gilka Machado, brings in her erotic literature, 

Vanguardista, Gilka was a pioneer of female erotic poetry, her verses demonstrate sensitivity and boldness in 

unveiling passions and desires, which makes her admired, especially by women, who saw her poetry as “door- 

voice in the representation of experiences of intimacy”, at a time when these feelings were not exposed. On the 

other hand, it suffers strong censorship by conservative critics. Despite the criticism, she was awarded the Machado 

de Assis Prize, from the Brazilian Academy of Letters in 1979, for the publication Poesias completes. In this 

research we seek to bring some of Gilka Machado's erotic writing as a form of liberation, as a reading and 

appreciation of strong writing for the time and a little of its social context in the midst of the struggle for female 

equality.  

Keywords: writing, eroticism, freedom.  

 

ABSTRACTO 

Hoy en día, no basta con gritar por la libertad, por la búsqueda de la sororidad, es necesario buscar constantemente 

probar el poder de lo femenino. Pero la lucha por lo femenino va mucho más allá de la igualdad, viene de una 

construcción de años de lucha e igualdad de derechos. Cuando buscamos mujeres que representen el poder de la 

voz de la mujer, encontramos en la literatura, una voz silenciosa, una voz de la sexualidad femenina, una mujer 

que usa su don para escribir y componer el escenario de la poesía, con fuerza, con un poder exagerado. Gilka 

Machado, trae en su literatura el erotismo, Vanguardista, Gilka fue pionera de la poesía erótica femenina, sus 

versos demuestran sensibilidad y audacia en revelar pasiones y deseos, lo que la hace admirada, especialmente por 

las mujeres, quienes vieron en su poesía una voz en el representación de experiencias de intimidad”, en un 

momento en que estos sentimientos no estaban expuestos. Por otro lado, sufre una fuerte censura por parte de los 

críticos conservadores. A pesar de las críticas, fue galardonada con el Premio Machado de Assis, de la Academia 

Brasileña de Letras en 1979, por su publicación Poesias completas. En esta investigación buscamos traer un poco 

http://lattes.cnpq.br/5284021211940836
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de la escritura erótica de Gilka Machado como forma de liberación, como lectura y valoración de la escritura fuerte 

para la época y un poco de su contexto social en medio de la lucha por la igualdad femenina. 

Palabras clave: escritura, erotismo, libertad. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Iniciamos nosso diálogo, um pequeno ensaio , pois a pesquisa sobre Gilka Machado é 

fruto da construção da dissertação do Mestrado em Teoria Literária da Uniandrade , neste 

pequeno ensaio iniciamos com o poema SER MULHER da própria autora que mudou o olhar 

da mulher de seu século XX: Ser mulher, vir à luz trazendo a alma talhada para os gozos da 

vida; a liberdade e o amor; tentar da glória a etérea e altívola escalada, na eterna aspiração de 

um sonho superior... Ser mulher, desejar outra alma pura e alada para poder, com ela, o infinito 

transpor; sentir a vida triste, insípida, isolada, buscar um companheiro e encontrar um senhor... 

Ser mulher, calcular todo o infinito curto para a larga expansão do desejado surto, no ascenso 

espiritual aos perfeitos ideais... Ser mulher, e, oh! atroz, tantálica tristeza! ficar na vida qual 

uma águia inerte, presa nos pesados grilhões dos preceitos sociais! Publicado no livro Cristais 

partidos (1915). Ao falarmos da mulher, nós devemos olhar a essência desde os primórdios , é 

bíblico como dizia minha avó : “ A mulher nasceu para servir”, mas a pergunta que não quer 

calar é servir há quem ? Antes de Cristo na Idade Antiga até a Idade Média a ideia era servir, a 

natureza nasceu para dar continuidade a vida humana. Na Idade Média os abusos , para esconder 

essa mulher e seus sentimentos eram vindos mascarados pela fé, castidade, a mulher não tem 

sentimentos ou sente prazer, essa mulher , ela é tão 18 pecadora , que comeu o fruto proibido! 

Mas quem escreveu as escrituras foi um homem ou uma mulher?  

Ainda trazemos a faceta da imagem distorcida das “ BRUXAS” do século XIX, que 

nada mais eram que mulheres, que não aceitavam as regras impostas pela sociedade “ carestia" 

, desculpem o termo mas me refiro em um novo conceito para “ quadrado”. O que ensinaram 

para nossas mulheres durante anos, que a mulher bem sucedida era quem tinha marido, filho , 

casa e cozinha completa, afinal onde iria fazer a janta para o “ provedor” após trabalho 

cansativo, na rua o dia todo para sustentar a casa! Só esqueceram de dizer para os homens do 

século XIX e XX que a mulher trabalha o dia todo dentro de uma casa, ela lava, passa, cozinha, 

educa, cuida dos filhos e de seus próximos. Mas o problema social discutido por Gilka Machado 

no início do século XX , continua até hoje, quando entramos nas salas de aula, nos bancos 

universitários, encontramos mulheres, na sua grande quantidade 70% , que procuram hoje nos 

dias atuais, uma formação , já trazem consigo uma bagagem, o peso de um casamento, de um 

noivado, de filhos e de sentimentos tão perversos de “ desgosto” consigo, com seu papel social 

e com o que realmente quer viver. Muitas delas não falam de sua sexualidade, outras estão 

perdidas entre “ amores e desvaneios”, sair com alguém para não sentir-se fora do quadrado 

social , ou para não serem taxadas como as “ que sobraram”.  

De todas essas que vão para os bancos universitários, com muita dificuldade 40% se 

forma, muitas escolhem a carreira “ mais fácil”, as licenciaturas , principalmente o curso de 

Pedagogia, por estar mais próximo de suas realidades de família, filhos e marido. O mesmo que 

Gilka Machado , fez ao questionar por que a mulher é submissa hoje eu me pergunto, pois em 

18 anos de carreira na área do magistério, formei muitas mulheres e vi tantas perderem, pelo 

fato da reprovação social. Gilka Machado em sua poesia erótica , trouxe uma quebra de 
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paradigmas , que a mulher também é um “ homem”, sim um homem, pois eles podem tudo, 

mas é claro que nós também podemos. 19 Segundo Bourdieu (2002), em A dominação 

Masculina, a partir de três palavras chaves: corpo, poder e dominação, coloca em cena questões 

não diretivas e fechadas, mas que, até então, estavam apagadas, silenciadas e relaxadas sobre 

as condições históricas das relações entre os sexos.  

Além disso, convida-nos a refletir sobre os padrões inconscientes de estruturas 

históricas da ordem masculina, como uma ferramenta que orienta nossos comportamentos, 

aliás, todas as nossas ações e análises. Partirei dessa premissa ao analisar a construção poética 

gilkiane, para pensar em: Como estamos incluídos, como homem ou mulher, no próprio objeto 

que nos esforçamos por apreender, incorporamos, sob a forma de esquemas inconscientes de 

percepção e de apreciação, as estruturas históricas da ordem masculina; arriscamo-nos, pois, a 

recorrer, para pensar a dominação masculina, a modos de pensamento que são eles próprios 

produto da dominação. (BOURDIEU, 2002, p. 13).  

Quando buscamos entender onde foi que nasceu a distorção social em relação a mulher, 

podemos ver a imagem social da mulher construída no tempo : “ Mulher perfeita em DEZ 

passos: Primeiro a escolhida , aprovada por um homem, segundo a que encontrou um bom 

casamento, terceiro a que teve filhos, quarto a religiosa fiel , quinto a que busca manter seu 

casamento, mesmo com amarras e violência contra ela própria, sexto á que posa de “ boa 

senhora” e faz bem seu papel social, sétimo vive para a família e esquece de seus sonhos e de 

quem ela é, oitavo que apenas escuta e não vive, pois quem cala , consente, nono passo para ser 

a mulher perfeita aceita as traições do marido como se fosse algo normal e o último passo:  

Para ser perfeita basta anular-se para o mundo, pois assim estarei á disposição dos meus 

senhores, como se fossem escravas, mas a pior realidade do século XXI é que ainda vivem e 

convivem com essa realidade infeliz”. Nesse sentido, as instituições sociais - a educação, a 

escola e o mercado exerceram e exercem papéis fundantes nessas disparidades sociais e sexuais, 

como se observa no apagamento da mulher em todo âmbito social, cultural e político. Desse 

modo, é importante pensar no habitus como um resultado das estruturas invariantes, ou seja, 

condição sine qua non da dominação como um instrumental das instituições que incitam e 

recriam o poder. Assim Bourdieu (2002) pergunta: 20 [...] nos deparamos com um novo 

paradoxo, capaz de obrigar a uma completa revolução na maneira de abordar o que já se tentou 

estudar sob forma de ‘a história das mulheres’: será que as invariáveis que se mantêm, acima 

de todas as mudanças visíveis da condição feminina, e que são ainda observadas nas relações 

de dominação entre os sexos, não obrigam a tomar como objeto privilegiado os mecanismos e 

as instituições históricas que, no decurso da história, não cessaram de arrancar dessa mesma 

história tais invariáveis? (BOURDIEU, 2002, p. 10).  

Em 1910, aos 17 anos de idade, Gilka fez parte do grupo que fundou o Partido 

Republicano Feminino - PRF, como a primeira secretária, juntamente com a Presidenta 

Leolinda de Figueiredo Daltro é a primeira-dama Orsina da Fonseca, cujo objetivo era mobilizar 

as mulheres na luta pelo direito ao voto. Destaca-se que nesse período ela opinou sobre o tema 

em vários jornais: A Época, no dia 16 de junho de 1917, em que reforça a necessidade de votar 

apenas em mulheres, ou ainda no Jornal Pequeno, do dia 18 de julho do mesmo ano, sob o título 

A mulher brasileira e o “voto feminino”, afirma “[...] que a mulher tem o direito e a necessidade 

de ocupar todos os cargos que o homem ocupa, de acordo sempre com a sua competência e a 

sua vocação.” (1917, p. 1). Segundo Schuma Schumaher, esse partido “[...] foi o movimento 
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precursor na luta das mulheres brasileiras em prol do sufrágio e chegou, em novembro de 1917, 

a promover uma marcha pelas ruas do centro do Rio de Janeiro, com a participação de cerca de 

90 mulheres.” (2000, p. 319).  

Quando Gilka Machado , usa de sua escrita, do simbolismo, para mostrar a verdadeira 

essência da mulher , a mesma não aceita, pela sociedade machista , que compunham todo o 

cenário do século XX, uma mulher votar, é dar a ela o direito de não apenas escolher mas trazer 

uma representante sua , de seu gênero para representar o que acredita. Gilka Machado , 

reprovava a ideia das sociedades de “ mulheres”, nada contra aos movimentos, mas no início 

do século XX, a ideia central era que as “ boas senhoras” da sociedade , tivessem sim seu papel 

social, mas fazendo uma imagem de “ boas samaritanas” , mulheres de caridade, pois assim as 

senhoras sentiram-se úteis, não apenas sendo esposas.  

A pior distorção social que temos do papel profissional da mulher foi a distorção do 

Magistério e a ligação direta com os jardins de infância ( pré-escolas), a imagem construída nos 

séculos passados, era que as mulheres nasceram para serem “ professoras de infância” pelo 

simples fato de “ nascerem para serem mães” e aí nasce 21 uma dura realidade: homens não 

poderiam atuar no jardim de infância , por causa desse estigma construído e o segundo ponto : 

que a melhor profissão para uma mulher era a carreira do magistério! Em meio a isso, o cenário 

era de luta e busca pelo voto feminino, principal reivindicação das primeiras feministas, 

contudo, só seria instituído no Brasil, através do novo código civil, de 24 de fevereiro de 1932, 

aprovado por Getúlio Vargas, momento também em que Gilka publica uma antologia Sonetos 

y Poemas de Gilka Machado. Essa antologia foi publicada em Cochabamba, Bolívia, com 

prefácio de Antonio Capdeville. Ainda nesse ano, teve vários poemas traduzidos, dos quatro 

livros estão publicados – Crystaes Partidos, Estados de Alma, Mulher Nua e Meu Glorioso 

Pecado. Tudo isso corroborou para que a mesma fosse consagrada como a maior poetisa do 

Brasil em 1933 , por cem votos de intelectuais, pelo concurso promovido pela revista O Malho, 

prêmio que ela mesma descreve como uma nova mentalidade que surgia: Uma revista, O Malho, 

lançou um plebiscito: queria eleger a maior poetisa brasileira. Duzentos intelectuais, os 

melhores do momento, seriam eleitores escolhidos. O voto seria nominal. Venci por grande 

maioria.  

Algo estranho acontecia e sorri orgulhosa dos colegas que votaram em mim sem que eu 

solicitasse. Era eu a mais pobre, a de nenhum prestígio social e já então matrona. Vencerá. Uma 

nova mentalidade surgia. (MACHADO, 1978, p. X). Diante dessas mulheres que pensaram o 

mundo e sobre o mundo, Gilka Machado, tendo por base a perspectiva da violência das 

tormentas, emerge na escrita como existência e resistência em meio às práticas de 

subalternidades e negação de sua identidade autoral. Ao relacionar esse confronto com a crítica 

e o público, de acordo com Ferreira-Pinto (1998), Gilka Machado insurge de duas maneiras: 

afastando-se de todos, seguida da recusa a falar de sua obra, mas também não deixando represar 

a torrente que habitava seu ser, já que “[...] os versos fluíam, as estrofes cascateavam... [...]” 

(MACHADO, 1978, p. X).  

Gilka Machado, sofreu por causa do ofuscamento de suas obras, pelo simples fato de 

mostrar que a mulher é feita de “ cem outras mulheres”, que sente prazer assim como o homem 

e que pode ir além do seu tempo, buscando não apenas esse papel social de “ Mulher-mãe –

esposa” mas de uma realidade nova, de que pode ocupar 22 papel na política, na história, na 

literatura, na escrita, na comunicação , no direito e onde quiser. Hoje no secula XXI , espero eu 
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que um dia alguém ao ler este artigo reflita , e tomará que lá na frente no futuro próximo , não 

tenhamos nenhum retrocesso social, que as mulheres abram também suas mentes ,que antes de 

sim ser mãe e esposa, são mulheres, que vivem, respiram e são independentes e por isso podem 

antes de tudo isso, estudar, se formar, construir carreira e depois de tantas vitórias, viver esse 

papel natural que fomos presenteadas. Nada contra a mulher esposa e mãe , mas apenas 

queremos que todas possam ser o que realmente querem ser! E que assim como Gilka Machado 

lutou pelos seus direitos e direitos de todas, e usou da escrita sua maior ferramenta de mudança, 

que todas nós possamos usar destas nossa arma para vencermos qualquer guerra.  

E façamos uma reflexão sobre o poema REFLEXÃO da grande poetisa Gilka Machado: 

Há certas almas como as borboletas, cuja fragilidade de asas não resiste ao mais leve contato, 

que deixam ficar pedaços pelos dedos que as tocam. Em seu vôo de ideal, deslumbram olhos, 

atraem as vistas: perseguem-nas, alcançam-nas, detem-nas, mas, quase sempre, por saciedade 

ou piedade, libertam-nas outra vez. Ela, porém, não voam como dantes, ficam vazias de si 

mesmas, cheias de desalento... 23 Almas e borboletas, não fosse a tentação das cousas rasas; - 

o amor de néctar, - o néctar do amor, e pairaríamos nos cimos seduzindo do alto, admirando de 

longe!... (in Sublimação, 1928)  

Que sejamos borboletas, mas que não nos deixemos ser presas, ou que nos cortem 

as asas, pois somos livres e vivemos para viver.  
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