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SABERES

O Caderno Saberes é um veículo estratégico de divulgação da 
produção acadêmico-científica do Centro Universitário de Sete La-
goas – UNIFEMM em suas diversas formas. Sabedor de seu papel 
como Centro Universitário de referência na região, o UNIFEMM 
vem, também por meio deste veículo, a promover a integração do 
ensino e da pesquisa na direção da geração do conhecimento e da 
formulação de soluções inovadoras, social e ambientalmente susten-
táveis para a região, estruturadas conforme os eixos temáticos insti-
tucionais: Educação; Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambien-
te; Cultura, Cidade e Cidadania; Gestão, Tecnologia e Inovação; e 
Saúde e Qualidade de Vida.

Este número apresentará, em formato de resumos expandidos, 
parte da produção de Trabalhos de Conclusão de Curso defendidos 
no ano de 2017 e de trabalhos do Mestrado em Biotecnologia e Ci-
ência da Inovação desenvolvidos no 1º semestre de 2018.

Os Trabalhos de Conclusão de Curso foram selecionados a par-
tir de uma série de critérios relacionados à qualidade da produção e 
relevância e atualidade do tema pesquisado. A partir dos trabalhos 
originais, seus autores foram convidados a redigir resumos expandi-
dos que integram a presente edição deste Caderno.

Além de divulgar a produção dos trabalhos pretende-se ainda 
incentivar a produção de pesquisa discente, um diferencial na forma-
ção dos alunos de nível superior e de pós-graduação.

Seguramente os trabalhos apresentados contribuem para a pes-
quisa e a divulgação científica em suas respectivas áreas e esperamos 
que possam somar conhecimento e estímulo aos leitores.

Boa leitura a todos.
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TEORIA LITERÁRIA, PSICANÁLISE E HERMENÉUTICA JURÍDICA: ARTE E AUTORITARISMO  
NA AMÉRICA LATINA

Alan Felipe Guimarães Moreira1

Eduardo Alberto de Menezes Bedoya2

RESUMO

Realizou-se, neste trabalho, uma análise profunda sobre o ser e seus 
juízos acerca de si e de sua relação com o mundo, buscando-se o que 
permite ao ser designar o outro, como pessoa ou não, bem como as 
implicações deste julgamento tanto no âmbito moral e ético, quanto 
jurídico, com o escopo de demonstrar o equívoco da teoria do Direito 
Penal do Inimigo, elaborado pelo jurista alemão e professor de direito 
penal e filosofia do direito na Universidade de Bonn, Günther Jakobs. 
As análises permitiram a asserção de que o maior rival da verdade não 
é frequentemente a mentira – deliberada, planejada, desonesta, mas sim 
o mito persistente entranhado e irreal do inimigo, esse que ameaça não 
só nossa existência, mas a própria forma como se existe enquanto ser.

Palavras-chave: Direito Penal. Realismo Mágico. Psicanálise. Litera-
tura. Inimigo.

1 INTRODUÇÃO

A teoria do Direito Penal do Inimigo, elaborada pelo jurista germâ-
nico Günther Jakobs, impôs, ao introduzir o conceito de inimigo no âm-
bito do direito penal, não só problemas de natureza jurídica, sociológica 
ou ética, mas também problemas mais prementes sob a própria natureza 
do ser humano e sua forma de se relacionar com o outro. Afinal quem é 
inimigo do Direito Penal? É possível eliminá-lo ou neutralizá-lo? Ape-
nas algumas perguntas às quais foram envidados esforços hercúleos para 
conseguir uma resposta satisfatória, através de uma perspectiva ética 
ontológica lukacsiana, a partir da qual se tentou demonstrar, mediante 
uma interdisciplinaridade com a psicanálise lacaniana aplicada à teoria 
literária latino-americana, particularmente, o realismo mágico, a estru-
tura desse inimigo, assim como condições materiais e ideológicas que 
permitem sua gênese histórica sobre a América Latina. 

A psicanálise diz algo sobre o porquê se olha uma obra de arte, e, 

1 Graduado em Direito pelo Centro Universitário de Sete Lagoas, UNIFEMM. E-mail: alanguimaraes2011@hotmail.com.br 
2 Mestre em Filosofia do Direito pela FDUFMG, professor no Centro Universitário de Sete Lagoas, UNIFEMM. E-mail: eduardo.bedoya@unifemm.edu.br
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em contrapartida, a arte pode contribuir para repensarmos nossas ideias 
a respeito do ser humano e da sociedade e, consequentemente, do Di-
reito. É significativo que quando Freud volta-se para considerar obras 
de arte, são momentos em que ele encontra algum impasse na clínica. 
Seu pequeno livro sobre Leonardo, de 1910, contém suas primeiras re-
formulações a respeito de importantes conceitos, como se ele precisasse 
desse encontro com o artista para sair de alguma dificuldade ressentida.

Lacan, por sua vez, foi um dos primeiros colaboradores da revista 
surrealista Minotaure e manteve extensas trocas com Salvador Dali, que 
se tornou seu amigo para sempre. Sua obra continuamente retorna a 
questões sobre estética e sobre a teoria da arte, fornecendo inspiração 
não somente a historiadores de arte, como também a muitos artistas e 
a psicanalistas. A arte pode esclarecer a psicanálise e inspirar o Direito, 
servindo de lição; não é por acaso que Lacan exortava seus alunos a 
lembrar, com Freud, que a arte se antecipa sempre à psicanálise.

Conclui-se que o mesmo pode se dizer aos juristas, a arte sempre 
se antecipa ao Direito. Assim, o jurista deve mimetizar em seu éthos o 
artista ou poeta, aspirando sempre à beleza oculta na forma jurídica, 
pois tem como função exprimir o espírito do tempo (Zeitgeist) através 
do Direito como a arte suprema, idônea a reconciliar a realidade con-
creta com o Espírito Absoluto. Nesse ponto, ver-se-ia que a teoria de 
Jacobs seria vista pelos juristas pelo que é: uma aberração a ser extirpa-
da de qualquer ordenamento.

2 METODOLOGIA

A abordagem metodológica empregada foi exploratória, com pes-
quisa de variadas obras e diversos autores.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Destaca-se a questão sustentada por Hegel em seu livro Fenome-
nologia do espírito (Phänomenologie des Geistes), de 1807, cujo cerne é a 
primazia da ‘autocontradição’ sobre o obstáculo externo (ou o inimigo). 
Pode-se asseverar, segundo Hegel, que o ser não é finito e autoincon-
sistente porque sua atividade é frequentemente confrontada por obs-
táculos externos; o ser é contrariado por obstáculos externos porque é 
finito e inconsistente. Em outros termos, o que um sujeito empenhado 
em uma luta percebe como inimigo, o obstáculo externo a ser supera-
do, é na verdade nada mais que a materialização de sua inconsistência 
imanente: o sujeito que luta necessita da figura do inimigo para sus-
tentar a ilusão de sua própria consistência, sua identidade depende de 
sua oposição ao inimigo, tanto que a vitória (definitiva) resultaria em 
sua própria defesa ou desintegração. Conforme a filosofia hegeliana, 
portanto, ao lutar contra o inimigo externo, combate-se, talvez, incons-
cientemente nossa própria essência.

Dessa forma, na medida em que o Direito Penal aponta o rosto do 
inimigo a ser combatido como uma ameaça à sociedade, não faz mais 
que distinguir a essência dos próprios cidadãos, de forma que o inimigo 
levanta o véu que obscurece nosso próprio ser, que emerge das sombras 
projetadas pelo conflito.

Diante da necessidade de evitar interpretar a realidade penal lati-
no-americana sob modelos puramente eurocêntricos, que apenas apro-
fundam a ignorância e a dependência dos povos latinos, tornando-os 
ainda menos livres e ainda mais alienados, recorre-se ao emprego da 
psicanálise lacaniana na teoria literária latino-americana, precisamente 
na escola literária surgida no início do século XX conhecida por rea-
lismo fantástico ou realismo maravilhoso. O realismo mágico se de-
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senvolveu intensamente nos anos de “chumbo” que se alastraram pelas 
décadas de 1960 e 1970. Emergindo também como forma de reação, 
através da palavra, contra os regimes ditatoriais sangrentos que pro-
moveram, nessa época, a ideologia da segurança nacional e do inimigo 
interno, que conduziu a América Latina à barbárie e o genocídio.

Só é possível, portanto, entender a verdade sobre a aplicação do 
poder punitivo nas últimas décadas e início do século XXI na América 
Latina, a partir do realismo mágico, pois a verdade se revela, sobretudo 
como ficção “[...] a dimensão da verdade se abre com a ordem do dis-
curso, que, sem o suporte das ficções, perde sua consistência” (ŽIŽEK, 
2010). É também dessa forma que a verdade se estrutura, segundo La-
can (DERRIDA apud LACAN, 1975), como ficção: 

[...] há tão pouca oposição entre Dichtung e Warheit em sua 
nudez, que o próprio fato da operação poética deve deter-nos, 
antes, neste traço que se esquece em toda verdade: que ela se re-
vela numa estrutura de ficção. (DERRIDA apud LACAN, 1975).

4 CONCLUSÃO

Assim, é completamente equivocado ler no realismo mágico meras 
quimeras criadas por intelectuais imaginativos para se abrigarem em 
suas histórias ilusórias, contra a realidade do Direito Penal máximo 
implementado pelas Ditaduras latino-americanas que disseminaram a 
brutalidade e a barbárie, sob a justificativa do inimigo interno. Analisar 
o realismo mágico, dessa forma, seria um grosseiro equívoco. O equí-
voco está em tomar uma perspectiva em detrimento da outra, como se 
fosse uma escolha entre a narrativa real historiográfica e a irreal lite-
rária. Evidentemente, o realismo mágico é uma escola literária que ex-

traiu suas ficções das estruturas de nossa realidade. Se tirássemos todas 
estas ficções de nossa realidade latino-americana das quais se apropria-
ram os escritores, perderíamos a realidade em si. O que é importante, 
nesse ponto, não é ver a realidade por trás da ilusão, mas a realidade na 
ilusão em si mesma. Se as coordenadas de nossa realidade são dema-
siadamente afetadas de forma traumática, violenta, dolorosa, temos que 
ficcionalizar o evento mediante um objeto fantasmático que permita 
nosso envolvimento. Este objeto, é claro, é o realismo fantástico. Assim, 
a arte tem uma função elementar de resguardar a democracia e a digni-
dade humana do arbítrio e da tirania, sendo a beleza uma virtude apta 
a conciliar o Direito com a História.

Portanto, de uma perspectiva jurídica hegeliana, pode-se assegurar 
que a passagem pelos regimes autoritários foram um passo decisivo 
para a consolidação dos Estados de Direito na América Latina e os 
Direitos Humanos, e concluir a extrema relevância da teoria do Di-
reito Penal do Inimigo, pois esta permite o reconhecimento imediato 
de sua natureza “supérflua”, bem como o simplismo maniqueísta de 
sua dogmática-jurídica que conspurca a dignidade da pessoa humana 
fundamento de todas as constituições modernas.
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PERDA DA BIODIVERSIDADE NAS ÁREAS DE VEREDAS E APLICAÇÃO DAS LEIS AMBIENTAIS NO 
BIOMA CERRADO EM MINAS GERAIS

Ana Carolina Martins Silva1

Gracielle Teodora da Costa Pinto Coelho2

RESUMO

A vulnerabilidade da fitofisionomia de Vereda diante a fragmentação 
e perda de hábitat é fator marcante no Cerrado Mineiro, agrava ainda mais 
a situação das Veredas o fato de estarem diretamente correlacionadas com 
a crise hídrica, uma vez que são considerados berços hídricos do bioma. 
Diante disso, impactos ambientais ocorrentes em três unidades amostrais 
foram analisados, Veredas (A, B e C) em locais de grande capacidade hí-
drica no estado, buscando discutir os impactos e a legislação ambiental no 
regime de proteção as Veredas existentes. Através de imagens de satélites 
e referencial teórico analisado, pode-se constatar a necessidade de maiores 
cuidados ao rápido processo de fragmentação da fitofisionomia nos últi-
mos 13 anos. A insuficiência da atual legislação ambiental: Novo Código 
Florestal (12.727/12); Resolução CONAMA (n° 369/06) e Lei Estadual 
(20.922/13) são também fatores de contribuição com o processo de frag-

mentação da fitofisionomia de Vereda, uma vez que inferem uma menor 
proteção em relação a legislação estadual anterior (9.682/88).

 
Palavras-chave: Perda da Biodiversidade. Veredas. Cerrado. Leis Am-
bientais.

1 INTRODUÇÃO

As alterações ocorridas nas áreas de Veredas indicam que em diferen-
tes regiões do Estado de Minas Gerais acontece a degradação da fitofisio-
nomia, caracterizada como berços das águas. O excesso de alterações antró-
picas remove a vegetação e altera a assistência hídrica prestada à nascentes, 
rios e olhos d’água, portanto, ocorrendo a perda da biodiversidade e servi-

1 Graduada em Ciências Biológicas pelo Centro Universitário de Sete Lagoas – UNIFEMM. E-mail: anajooplin@gmail.com
2 Mestre e doutora em Fisiologia Vegetal pela Universidade Federal de Lavras. Professora do UNIFEMM. E-mail: gracielle.costa@unifemm.edu.br
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ços ambientais. Segundo Magalhães Júnior (2012) as veredas estratégicas 
para o equilíbrio da rede hidrográfica. Além disso as Veredas são berços de 
espécies importantes do Cerrado como o buriti (Mauritia vinifera) e outras 
palmeiras (RIBEIRO E WALTER, 2008; BOAVENTURA; VASCON-
CELOS, 2007). Além de garantirem a sobrevivência de vários animais, são 
utilizadas como corredores ecológicos (Castro; 1980). O Cerrado é uma 
das regiões de maior biodiversidade do mundo, e estima-se que possua 
mais de 6 mil espécies de árvores e 800 espécies de aves (MMA, 2002; 
citado por ICMBio, 2017).

Fatores como estes demonstram as condições de influência para um 
problema ambiental grave: a crise hídrica. Em contexto com as leis am-
bientais, a ausência de uma legislação específica para o bioma cerrado e a 
falta de fiscalização contribuem para a fragmentação de hábitat das Vere-
das e todos os impactos gerados.

O governo do Estado de Minas Gerais já assegurou a preservação 
das Veredas em 1986, através da lei (9.375/86) parcialmente alterada pela 
(9.682/88), admitindo a sensibilidade da fitofisionomia e declarando-as 
Áreas de Preservação Permanente (APP). Apoiado nos estudos técnicos 
de Boaventura, foi estipulado na mesma lei duas faixas de proteção para 
três tipos de Veredas: Vereda de Encosta (50m); Vereda de Várzea (80m) e 
Vereda Aplainada (80m) de acordo com sua tipografia e aquíferos. Recen-
temente, entretanto, a Resolução CONAMA (n° 369/06), Novo Código 
Florestal (12.727/12) e a Lei Estadual (20.922/13), definiram de modo 
geral, uma faixa mínima de (50m) proteção para todas as áreas de Veredas 
encontradas em território nacional, englobando as Veredas do Cerrado mi-
neiro. Essa nova legislação trata com igualdade todas as Veredas do Brasil.

Nesse sentido, o trabalho buscou verificar impactos ambientais ocor-
rentes nas Veredas e contrastar a melhor forma de proteção conferida pelas 
atuais leis ambientais federais e estaduais.

3 METODOLOGIA

Para realização do trabalho, foram selecionadas três unidades amos-
trais em áreas de Veredas em dois municípios: Papagaios e Três Marias. Foi 
utilizada a ferramenta do Google Earth Pro – Sistema de projeção UTM/
DATUM horizontal WGS 84 (A, B e C), sendo: Papagaios (VEREDA 
A) e Três Marias (VEREDA B e C). As imagens obtidas em uma linha de 
tempo de 0 à 13 anos, foram observadas visualmente e, os parâmetros de 
50m da faixa de proteção a partir do espaço brejoso no regime de proteção 
das Veredas foram medidas através do software em faixa vermelha e com-
paradas, o que confirmou a fragmentação de hábitat.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os resultados apresentados abrem para discussão a questão da vulne-
rabilidade das Veredas diante da fragmentação e perda de hábitat, tendo 
em vista a diminuição da densidade vegetal e afloramento hídrico, além do 
uso excessivo de ações antrópicas em Área de Preservação Permanente. O 
uso irregular dos 50 metros exigidos pelas atuais Leis Ambientais: Novo 
Código Florestal (12.727/12); Resolução CONAMA (n° 369/06) e Lei 
Estadual (20.922/13), plantio de espécies comerciais, redução agrupamen-
to de buritis (Mauritia vinifera), redução afloramento freático em Papa-
gaios é verificado em um intervalo de 13 anos (VEREDA A); o plantio de 
espécies comerciais, construção de estradas em Três Marias e uso irregular 
dos 50 metros em Área de Preservação Permanente (APP) é visualizado 
em intervalo de 3 anos (VEREDA B). Por último, é evidenciado o uso 
do fogo em Área de Preservação Permanente no município de Três Ma-
rias (VEREDA C) no intervalo de 4 anos. O excesso do fogo se mostra 
avassalador em Veredas, pois além de remover a flora típica, consequente-
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mente remove a fauna terrestre e aquática local, expandindo o aumento da 
temperatura em incêndios florestais e subterrâneos. Assim, é certificado 
nas unidades amostrais analisadas (VEREDA A, B e C) a violação das 
atuais leis ambientais citadas. Diante os impactos ambientais verificados, 
outro fator preocupante é a perda dos serviços ambientais prestados pelas 
Veredas diante o excesso de fragmentação e perda de hábitat confirmados 
nas unidades amostrais.

Figura 1 –  Imagens demarcadas de áreas das Veredas A, B e C

Fonte:  Google Earth

Tabela 1 –  Cronologia Leis Ambientais em regime de proteção as Veredas

Fonte:  A autora

Dessa forma, a Lei Florestal Estadual (9.682/88) foi a mais crite-
riosa, pois, reconhecia as Veredas como APP, consideravam a tipologia 
e aquíferos, definindo assim, limites baseados na vulnerabilidade de 

Decretos, Leis e 
Resoluções.

Vereda 
50m

Vereda  
de Encos-
ta 50m

Vereda
Aplaina-
da 80m 

Vereda  
de Várzea 
80m 

Não 
se 
aplica

Código Brasileiro De-
creto nº 23.793/34

X

Código Florestal Bra-
sileiro (4.771/65)

X

Lei Estadual Florestal 
(9.682/88)

X X X

Código Florestal Bra-
sileiro (7.803/89)

X

Resolução CONAMA 
n° 303/02

X

Lei Estadual Florestal 
(14.309/02)

X

Resolução CONAMA 
n° 369/06

X

Novo Código Florest-
al (12.651/12)

X

Novo Código Florest-
al (12.727/12)

X

Lei Estadual Florestal 
(20.922/13)

X



SABERES Sete Lagoas nº. 04 | 2018 20

cada tipo de fitofisionomia que variavam de 50 a 80 metros de faixa de 
proteção (Tabela 1).

4 CONCLUSÃO

Os resultados obtidos demonstram a necessidade de maiores cui-
dados ao rápido processo de fragmentação da fitofisionomia de Ve-
redas, observados visualmente nos últimos 13 anos e insuficiência da 
atual legislação no regime de proteção da fitofisionomia. Diante da 
complexidade de interações exercidas pelas Veredas que fazem parte do 
bioma Cerrado não existe nenhuma lei específica que proteja o bioma 
e todas suas fitofisionomias, somente as Veredas e as Matas Ciliares 
são protegidas pelo Novo Código Florestal (12.727/12) em âmbito fe-
deral. Sendo assim, a validação de uma legislação criteriosa se mostra 
essencial para o Cerrado e toda sua biodiversidade, garantindo assim a 
conservação e preservação dos recursos hídricos e naturais. 
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RESUMO

O presente trabalho teve como principal objetivo a apresentação das 
ações para a proteção do meio ambiente e desenvolvimento sustentável 
que estão sendo desenvolvidas pelo Programa das Nações Unidas para 
o Meio Ambiente (PNUMA). Sua importância se dá em virtude da in-
fluência negativa que a atuação humana tem causado ao meio ambiente 
gerando danos que podem ser considerados sem solução, fato que acar-
reta grande impacto para todo o planeta. A temática não se limita a 
países especificamente, pois deve ser tratada de forma global em virtude 
de seu resultado, contudo, as possíveis soluções possuem envolvimento 
com aspectos econômicos, tecnológicos, políticos e comportamentais 

referentes às diferenças e assimetrias existentes nas relações interna-
cionais entre os países. Para apresentarmos um cenário mais objetivo, 
expusemos um estudo sobre os crimes ambientais ocorridos no Brasil 
nos últimos 05 anos, bem como a atuação do Programa das Nações 
Unidas para o Meio Ambiente e qual a competência de atuação do 
referido órgão para tentar mitigar os danos causados por estes crimes.

Palavras-chave: Meio ambiente. Relações internacionais. Desenvolvi-
mento sustentável. Crime ambiental.
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1 INTRODUÇÃO

A temática meio ambiente, que há muito vem sendo discutida pe-
los países, tem sido alvo de grandes preocupações em virtude do uso 
desorganizado e ilimitado dos recursos naturais, o que vem gerando 
mudanças climáticas e escassez de várias fontes.

O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente – PNU-
MA é a principal autoridade global na temática e é considerada a 
Agência do Sistema das Nações Unidas da Organização das Nações 
Unidas (ONU), cuja responsabilidade está na conservação do meio am-
biente, bem como no uso eficiente dos recursos no âmbito de desenvol-
vimento sustentável. Possui como um dos principais objetivos a manu-
tenção do meio ambiente global por meio de monitoramento, alertas às 
nações sobre problemas e possíveis ameaças e também a realização de 
recomendações de medidas para aumento da qualidade de vida, sem o 
comprometimento dos recursos ambientais. Através do PNUMA tor-
na-se possível o alinhamento das ações a serem adotadas em todos os 
países para que os mesmos alcancem o crescimento almejado, sem que 
ocorra a extração excessiva e desorganizada dos recursos naturais, por 
meio de acordos ambientais multilaterais e de programas e projetos de 
sustentabilidade que são criados e apoiados pelos escritórios regionais 
existentes em alguns países.

O presente trabalho possuiu, então, relevante importância, na me-
dida em que demonstrou qual a atuação de um órgão ambiental inter-
nacional, aos agravantes ambientais ocorridos no Brasil, servindo como 
alternativa para mitigar os danos e também uma maior responsabiliza-
ção de seus causadores, uma vez que, o acidente ambiental poderá ser 
visto em âmbito mundial e não apenas nos limites territoriais do Brasil.

Para o desenvolvimento do trabalho utilizou-se como referência 

principal a Lei 9.605 de 12 de fevereiro de 1998, os autores Édis Milaré 
(2014) e Marcelo Varella (2009), além de publicações do PNUMA.

A relevância do que foi apresentado, nos remete ao fato de que 
além da amplitude da responsabilização pelos danos, a proposta de 
conscientização no que tange a utilização e extração correta dos recur-
sos naturais, respeitando seus limites impostos legalmente, são neces-
sários, sendo essas as razões para o desenvolvimento desta pesquisa.

O trabalho objetivou demonstrar a atuação do PNUMA nos cri-
mes ambientais que ocorrem no Brasil e como a atuação do referido 
programa ocorre na prática. Os objetivos específicos pautaram-se no 
estudo do acervo existente sobre a temática, análise das regulamenta-
ções existentes, identificação das competências de atuação e finalmen-
te análise do histórico de crimes ambientais ocorridos no Brasil, bem 
como a atuação do PNUMA. Para que os objetivos do trabalho fossem 
alcançados foram utilizadas as pesquisas pura ou básica, exploratória, 
bibliográfica e abordagem qualitativa para análise do assunto abordado. 
 
2 METODOLOGIA

A metodologia utilizada para o desenvolvimento do trabalho pau-
tou-se na análise acerca da atuação do Programa das Nações Unidas 
para o Meio Ambiente e nos problemas ambientais ocorridos no Bra-
sil, mediante a consulta em relatórios e publicações existentes, além 
de verificação teórica sobre o tema em questão, bem como seu con-
ceito, processo de execução e avaliação em livros, revistas e periódicos.  
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O PNUMA, desde sua criação, tem trabalhado em conjunto com 
outros membros que fazem parte do Sistema das Nações Unidas com 
o fortalecimento de novos relacionamentos entre cientistas, tomadores 
de decisões, engenheiros, donos de indústrias e ativistas ambientais em 
prol do meio ambiente. Este fortalecimento objetiva principalmente o 
equilíbrio entre interesses nacionais e a proteção ambiental, possibilitan-
do a união entre as Nações Unidas para o enfrentamento dos problemas 
ambientais que são considerados comuns.

O programa possui limitações de atuação estabelecidas em seu 
estatuto, não podendo atuar como autoridade perante os Estados e or-
ganizações internacionais. Com isso, atua principalmente como órgão 
de monitoramento, pesquisas e levantamento de estatísticas acerca da 
proteção ambiental. Além disso, há uma dispersão institucional uma vez 
que o campo da proteção ambiental apresenta diversas atividades, com 
muitos recursos naturais e ambientes diferentes. O programa atua mais 
numa tentativa de mudança cultural do que in loco quando ocorrem os 
crimes ambientais.

Sua atuação em âmbito global, pode ser verificada em seus relatórios 
nos quais o Programa das Nações Unidas apresenta os números relativos 
ao meio ambiente no mundo. O último relatório publicado em 2016 
intitulado “Aumento dos Crimes Ambientais”, deixa claro que devido às 
fracas legislações e também as forças de segurança sub financiadas, a rede 
criminosa internacional tem-se fortalecido. 

A comunidade internacional ainda está muito longe de combater 
o papel crescente dos crimes associados ao meio ambiente no que 
diz respeito ao financiamento de terroristas em conflitos, ao de-
senvolvimento e à segurança ambiental. Além disso, os recursos 

alocados aos esforços internacionais de combate aos crimes am-
bientais são completamente subdimensionados frente ao aumen-
to dos crimes ambientais. Recursos globais alocados a instituições 
internacionais como INTERPOL, PNUMA, WCO, UNODC 
e convenções relevantes para o combate destes crimes ambien-
tais transnacionais não ultrapassam 20 a 30 milhões de dólares 
(a depender do cálculo) se combinados, o que resulta na atuação 
crescente de redes de crime organizado em vista do ambiente per-
missivo (UNEP, 2016, p. 7).

Um grande desafio encontrado para o combate aos crimes am-
bientais é o aporte de recursos financeiros necessários a uma atuação 
efetiva, haja vista a sofisticação dos crimes ambientais da atualidade em 
que se exige uma escala distinta de respostas coordenadas e cooperação 
internacional com a capacidade de mobilizar diferentes ministérios e 
jurisdições em âmbito nacional e ainda promover a colaboração entre 
as agências que vinculadas a ONU, além da cooperação transfronteiriça 
que deve existir em nível internacional.

Os esforços de combate aos crimes ambientais tornaram-se par-
ticularmente importantes em resposta às ameaças à paz e à segu-
rança, as quais são de vital importância para o desenvolvimento 
sustentável. Em todo o mundo, terroristas e grupos armados não 
estatais vêm cada vez mais se beneficiando financeiramente ou 
se envolvendo com o crime organizado, tal como reconhecido 
pela Resolução S/res 2195 (2014) do Conselho de Segurança da 
ONU. Na sub-região transaariana, grupos armados como a Al 
Qaeda no Magrebe Islâmico (AQMI em inglês), o Al Mourabi-
toun e outros realizam contrabando com fins lucrativos de drogas, 
cigarros, migrantes e commodities. O Da’esh ou Estado Islâmico 
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do Iraque e do Levante (EIIL) está fortemente envolvido no trá-
fico de petróleo e antiguidades, dentre outras commodities, o que 
evidencia sua capacidade de diversificação ao visar o mercado de 
antiguidades. O Taliban, por sua vez, deriva seus rendimentos pri-
mários das drogas e da tributação. Ademais, grupos armados não 
estatais, grupos terroristas e outros vêm progressivamente se en-
volvendo com crimes ambientais e prosperando com a exploração 
de recursos naturais, de forma semelhante aos rendimentos que 
geram com outras formas de contrabando (UNEP, 2016, p. 9).

Com relação ao Brasil, o programa atua em âmbito generalizado 
com foco em regiões que são consideradas de importantíssimo interes-
se para a conservação ambiental, como é o caso da Amazônia. Neste 
caso, a atuação do Programa tem gerado bons resultados, como segue: 

A nível nacional, talvez o maior caso de sucesso no combate ao 
crime ambiental seja o plano setorial brasileiro conhecido como 
“Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia 
Legal” (PPCDAM), o qual contribuiu para uma redução de 76% 
do desmatamento na Amazônia em apenas cinco anos. É possível 
que o principal fator para o sucesso brasileiro tenha sido a identifi-
cação de um único órgão responsável pelos esforços de coordenação 
em sua integralidade: a Casa Civil da Presidência da República em 
estreita colaboração com a Polícia Federal e por meio de coorde-
nação e implementação articuladas com 13 ministérios e outros 
parceiros. Mesmo em sua primeira fase, o PPCDAM apresentou 
resultados substanciais, a saber: mais de 41.000 multas no valor de 
3.9 bilhões de dólares foram emitidas, 700 indivíduos foram pre-
sos e muitos outros processados, um milhão de metros cúbicos de 
madeira tropical apreendidos, 11.000 propriedades, equipamen-

tos e bens foram confiscados ou destruídos e quase um milhão de 
hectares de terras produtivas (pastagens e soja) foram embargadas 
(UNEP, 2016, p. 9).

Em acidentes pontuais que foram ocasionados por inobservância 
do dever de cuidado pelos responsáveis pela atividade como os casos 
apresentados no presente trabalho, o Programa age acompanhando a 
atuação interna no que tange aos aspectos de aplicação da legislação 
pertinente, bem como ao cumprimento efetivo das penas cabíveis. 

Programas de reintrodução de espécies selvagens ameaçadas ou 
extintas também podem ser realizados através de esforços coorde-
nados. Os micos leões dourados vêm lentamente reaparecendo na 
Mata Atlântica do Brasil. Em 2015, o Nepal celebrou o terceiro 
ano sem perda de um sequer rinoceronte para a caça furtiva (o 
mesmo foi observado em 2011 e 2013) e, ao contrário de outras 
partes do mundo, suas populações de rinocerontes vêm se recupe-
rando gradativamente. Na Europa, as grandes populações de ur-
sos pardos vêm sendo reabilitadas devido à legislação de proteção, 
à opinião pública favorável e à adoção de práticas que viabilizam a 
convivência com pessoas. Angola, Botswana, Namíbia, Zâmbia e 
Zimbabué estabeleceram conjuntamente a Área de Conservação 
Transfronteiriça do Kavango Zambeze para apoiar a reabilitação 
de populações de elefantes (UNEP, 2016, p. 10).

A criação de projetos prioritários pelo PNUMA, juntamente com 
a participação efetiva dos países possibilita, de forma coordenada, a re-
dução dos crimes ambientais e o combate às organizações criminosas 
que atuam à margem da legalidade. Somente com uma atuação concer-
tada e esforços no compartilhamento de informações e análises é que se 
poderá obter a redução nos crimes ambientais. A proteção dos ecossis-
temas e o uso sustentável dos recursos naturais pelos danos causados por 
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crimes ambientais exige esforço de longo prazo e intersetorial, mediante 
iniciativas colaborativas para que se obtenha resultados positivos.

4 CONCLUSÕES 

O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNU-
MA), tem desempenhado importante papel para incentivar a melhoria 
das práticas no uso dos recursos naturais com ênfase em desenvolvimen-
to sustentável em todos os países. Seu trabalho destina-se a monitorar e 
compilar informações de todos os países apresentando as melhores me-
todologias, planos de ação e prioridades para que estes sejam adotados 
em todo o planeta.

 Especificamente no Brasil, e a atuação do programa nos crimes 
ambientais, que é objeto do presente trabalho, temos que o país apre-
senta um rol de legislações e ferramentas que possibilitam o pleno 
funcionamento acerca do monitoramento em localidades vulneráveis 
e passíveis de acidentes e crimes ambientais. Entretanto, a ineficiência 
nos processos, bem como a ineficaz atuação dos governantes têm fei-
to com que graves acidentes ocorram, causando danos irreversíveis ao 
ecossistema do país.

Medidas que objetivam a redução dos impactos negativos à bio-
diversidade, podem trazer muitos benefícios à sociedade, possibilitando 
a estruturação para a transição socioeconômica rumo a um modelo de 
desenvolvimento mais sustentável e inclusivo no qual o valor econômico 
da biodiversidade é levado em conta mediante a oferta de benefícios con-
cretos aos governantes na garantia de que o meio ambiente seja utilizado 
de forma responsável.

No entanto, a mudança de postura de todos os países é fundamental 
para que o trabalho que tem sido desenvolvido pelo PNUMA seja vá-

lido, as ações por ele apresentadas devem ser adequadas à realidade dos 
países para implantação. Faz-se necessário também o investimento do 
PIB mundial na implementação das referidas ações, de forma a incenti-
var aqueles países que não possuem recursos suficientes a possibilidade de 
adoção das melhores práticas.

É importante salientar que a atuação do direito internacional em 
âmbito ambiental é que irá legitimar todo o processo, na medida que 
normatiza e regulamenta as ações a serem adotadas. Finalmente, a adoção 
pelos países de medidas cautelares no uso dos recursos naturais e na busca 
pelo desenvolvimento sustentável tanto na esfera pública, quanto na pri-
vada, utilizando-se de normativas asseguradas pelo direito internacional, 
farão com que ocorra o crescimento econômico com a preservação do 
meio ambiente, bem como da vida no planeta.

REFERÊNCIAS

BRASIL, Lei 9.605 de 12 de fevereiro de 1998. Disponível em <http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9605.htm.> Acesso em: 16 fev. 
2017.

MILARÉ, Edis. Direito do ambiente. 9. ed. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2014.

UNEP – O Aumento dos Crimes Ambientais: uma ameaça crescente aos 
recursos naturais, à paz, ao desenvolvimento e à segurança, PNUMA-IN-
TERPOL, 2016.

VARELLA, Marcelo D. Proteção internacional do meio ambiente – Pla-
tiau. Brasília: Unitar, UniCEUB e UnB, 2009.



SABERES Sete Lagoas nº. 04 | 2018 27

AS NORMAS FUNDAMENTAIS DO PROCESSO CIVIL NO CPC DE 2016 E A EFETIVAÇÃO DOS 
DIREITOS FUNDAMENTAIS CONSTITUCIONALIZADOS

Andreza Rodrigues de Souza Santos1
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RESUMO

Tratou-se de estudo sobre as Normas Fundamentais do Código de 
Processo Civil de 2015 estabelecidas nos artigos 1º a 12 desse Código, 
com reflexão voltada para sua contribuição na efetivação dos direitos 
fundamentais constitucionalizados. Isso porque essa legislação instituiu 
que toda sua interpretação deve ser pautada nos princípios da Cons-
tituição Federal, a qual estabelece o Estado Democrático de Direito. 
Assim, realizou-se este trabalho apresentando o posicionamento das 
principais teorias que tentam explicar o processo, até chegar ao mo-
mento contemporâneo e, através da Teoria Neoinstitucionalista, marco 

teórico adotado, testou-se os fundamentos da legislação em análise. 
Nesse sentido, pôde ser constatado que a legislação estudada, embo-
ra tenha procurado estar em consonância com o texto constitucional, 
ainda possui resquícios comunitaristas e liberais, os quais restringem a 
participação efetiva do jurisdicionado impedindo-o de exercer plena-
mente seus direitos fundamentais.

Palavras-chave: Direitos fundamentais. Teoria neoinstitucionalista. Có-
digo de Processo Civil.
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1 INTRODUÇÃO

A pesquisa realizada buscou verificar se as normas fundamentais 
do Código de Processo Civil de 2016 contribuirão para a efetivação 
dos direitos fundamentais constitucionalizados. Para tanto, analisou-
-se os doze primeiros artigos desse Código. Nesse sentido, buscou-se 
compreender se tais normas efetivam os direitos fundamentais consti-
tucionalizados. Isso porque o conhecimento de tal assunto se revela de 
fundamental importância tanto para os estudiosos do Direito quanto 
para a sociedade em geral, tendo em vista ser o processo garantidor da 
efetivação dos direitos fundamentais, não podendo se falar em Estado 
de Direito sem o Devido Processo.

A necessidade de se estudar as normas fundamentais é latente tendo 
em vista ter sido o Novo Código criado para atender aos ideais consti-
tucionais justificando, dessa forma, uma análise no sentido de se buscar 
compreender através de suas normas fundantes se, de fato, alcançou-se 
o objetivo almejado por tanto tempo de espera: tornar o processo espaço 
de igualdade para através do contraditório e da ampla defesa, solidificar 
o tornar efetivo o Estado Democrático de Direito.

Para tanto, com base na Teoria Neoinstitucionalista do Processo, 
desenvolvida por Rosemiro Pereira Leal na década de 90 e amplamente 
estudada por Andrea Alves de Almeida a partir de 2005 dentre outros, 
teoria a qual, através de uma análise Popperiana das demais Teorias Pro-
cessuais, e após exaustivos testes de falseamento, demonstrou que muitas 
das Teorias amplamente aceitas na atualidade, apesar de se autodenomi-
narem democráticas, de fato não o são.

2 METODOLOGIA

Para se alcançar os resultados almejados, esta pesquisa teve sua 
coleta de dados pautada em dados bibliográficos. Desta forma, foram 
analisados materiais publicados, como livros, artigos, periódicos, dou-
trinas, leis, internet, dentre outros. Diante disso, analisou-se de forma 
dinâmica a relação do Novo Código de Processo e efetivação dos direi-
tos na vida dos sujeitos de direito. Realizou-se uma análise objetiva da 
Codificação associando-a de forma direta e indissociável da vida sub-
jetiva (aplicação na vida prática), de forma descritiva e intuitivamente, 
focando nos dados ofertados pela Codificação e pela doutrina para se 
chegar a um entendimento intuitivo acerca das premissas levantadas. 
 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O estudo do processo pode ser realizado através de suas principais 
teorias, as quais definem seu conceito, objeto, estrutura, destinatários e 
intérpretes. No entanto, há de se convir que a teoria a ser aplicada na 
definição e aplicação do processo há de ser concernente ao paradigma de 
Direito que o Estado e a sociedade pretendem construir.

Diante disso, o estudo pautou-se na Teoria Neoinstitucionalista, 
que esclarece que o processo é uma conquista teórica alcançada através 
do devido processo constitucional regido pelo contraditório, isonomia e 
ampla defesa, no qual o destinatário é o único intérprete da constituição. 
Somente dessa forma é possível a construção do significado da Consti-
tuição no Estado Democrático.

No entanto, para se chegar à compreensão dessa Teoria, é necessária 
uma breve análise das teorias anteriores, que veem o processo como con-
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quista histórica de uma sociedade pressuposta que tem as altas cortes ju-
diciais como guardiãs máximas de uma constituição regente do processo.

3.1 “Teoria” instrumentalista

Esta teoria é responsável pela “concepção de processo como re-
lação jurídica entre pessoas” (ALMEIDA, 2005). Foi criada por Ru-
dolf Von Bülow em 1868. Chegou ao país na década de 40, momento 
em que, de acordo com Jordânia Gonçalves (2014), o processualista 
italiano Enrico Tullio Liebman, seguidor dessa teoria, buscando refu-
giar-se da Segunda Grande Guerra, estabelece domicílio no estado de 
São Paulo e passa a lecionar na Faculdade do Largo de São Francisco, 
dando início à Escola Instrumentalista. Essa teoria ganhou destaque 
nacionalmente com os estudos apresentados por Candido Rangel Di-
namarco, tradutor de Liebman e grande doutrinador instrumentalista.

Nesse contexto, o processo é visto como instrumento da jurisdi-
ção, ou seja, como meio para o Estado alcançar determinados objetivos, 
através de escopos metajurídicos. De acordo com Jordania Gonçalves 
(2014), para Dinamarco esses objetivos estariam ligados às necessida-
des: social (pacificação com justiça), política (liberdade, participação, 
afirmação da autoridade do Estado e do seu ordenamento) e jurídica 
(atuação da vontade concreta no direito).

Contudo, essa teoria legou uma grande contribuição para o estudo 
das Ciências Processuais, uma vez que estabeleceu a distinção entre 
processo e procedimento. Alvim (2003) apud Davi Pinto (2008) precei-
tua, com base nesse entendimento, que o processo se compõe de “tantos 
atos processuais quantos necessários ao atingimento do seu escopo”, 
ou seja, esclarece o autor “procedimento é considerado como meio que 
inicia, desenvolve e termina o processo”.

3.2 “Teoria” estruturalista

A teoria estruturalista, criada pelo processualista italiano Elio Fa-
zzalari ainda na década de 70, desenvolveu um novo conceito para o 
processo. Conceituação esta que empregou uma grande importância 
ao contraditório, vez que este seria o responsável pela distinção do que 
seria um processo e o que seria um mero procedimento. 

Segundo Fazzalari, o processo é uma espécie de procedimento re-
alizado em contraditório, o qual seria realizado em simétrica paridade 
entre as partes, durante a preparação para o provimento final. Conside-
rando o procedimento como estrutura técnico-jurídica de atos sequen-
ciais, estabelecidos em lei e praticados em um dado espaço temporal no 
qual o ato anterior é pressuposto lógico para a realização do posterior 
até o provimento final (ALMEIDA, 2005).

Fazzalari demonstrou que a visão de processo como mero instru-
mento jurisdicional apto a levar a paz social através da resolução de 
conflitos, já não era mais suficiente para a compreensão lógica deste 
instituto. Para haver processo seria necessário que houvesse a possi-
bilidade de participação, em simétrica paridade, das partes e que, os 
atos processuais (procedimentos) fossem elaborados de forma objeti-
va, estruturada, em que um ato somente poderia ser realizado após o 
exaurimento do seu anterior. Dessa forma, demonstrou ainda que “O 
processo sem norma de comando estrutural é um amontoado de atos 
não jurídicos sem qualquer legitimidade, validade e eficácia” (LEAL, 
2012, p. 87).
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3.3 “Teoria” constitucionalista: a jurisdição constitucional 
como regente do devido processo

Mesmo após o salto interpretativo alcançado através da visão 
estruturalista, a partir da qual o processo, regido pelo contraditório, 
isonomia e ampla defesa, passou a ser visto como conquista do cida-
dão, pode-se perceber que esta se mostrou insuficiente nas democracias 
constitucionalizadas.

A visão de processo constitucionalizado, idealizado por Baracho, 
sustenta que “as constituições não devem apenas estruturar o Estado 
distribuindo competências, mas também estabelecer as normas capazes 
de impedir a concentração de poder e o aperfeiçoamento jurídico (AL-
MEIDA, 2005, p. 65).

Nessa concepção, somente a Jurisdição Constitucional pode con-
solidar os direitos e garantias constitucionalmente assegurados. Para 
tanto, há controle da jurisdição, realizado através das jurisprudências 
das altas cortes às quais também são as responsáveis pela interpretação 
do texto constitucional a fim de estabelecer um processo democrático.

3.4 Teoria neoinstitucionalista: O processo como validador da 
constitucionalidade democrática

A Teoria neoinstitucionalista, proposta por Rosemiro Perei-
ra Leal, distintamente das teorias anteriores, compreende o processo 
como “instituição regente e pressuposto de legitimidade de toda cria-
ção, transformação, postulação e reconhecimento de direitos pelos pro-
vimentos legiferantes”. (LEAL, 2012, p. 93).

Aqui surge a figura do devido processo legal como “instituto de 
problematização do discurso jurídico político e de previsibilidade das 

decisões” que, na concepção de Leal (2014, p. 40), ora se refere ao senti-
do material (substantive due processo of Law), ora em sentido processual 
(procedural due processo of Law).

Assim, tendo por escopo a teoria neoinstitucionalista, Andrea 
Almeida reforça que “o processo é informativo e validador da cons-
titucionalidade democrática, embora a Constituição seja instituição 
originária da existência jurídica do processo”, esclarecendo ainda que 
os constitucionalistas “concebem a constituição de cunho liberal e co-
munitarista, porque ainda não disponibiliza uma teoria processual para 
conferir fundamento à constitucionalidade que pretende encaminhar 
na perspectiva democrática de direito” (ALMEIDA, 2012, p. 37).

Nesse sentido, pode-se compreender que, no Estado Democráti-
co de Direito não há espaço para a uma ordem jurídica efetivada por 
meio de jurisprudências emitidas pelas altas cortes (STJ e STF), vez 
que estas não são, nesse contexto, legitimados ao processo. Também 
pelo dito acima, falta a essas altas cortes legitimidade para se colocarem 
como guardiãs e últimas intérpretes da Constituição. Somente através 
do devido processo concebido como discurso jurídico regido pela pos-
sibilidade de ampla defesa e simétrica paridade para contradizer no 
espaço processual, haverá o efetivo exercício da cidadania pressuposta 
na Constituição, sem a qual não há de se falar em Estado Democrático.

Podemos então concluir que, embora o processo na atualida-
de seja denominado e “compreendido” como democrático, apresenta 
em sua concepção resquícios comunitaristas e liberais os quais agem 
como fator de exclusão e não de inclusão/participação do jurisdi-
cionado-povo (legitimado ao processo) na efetiva construção de um 
processo constitucional democrático. Isso pode claramente ser visto 
no abandono do contraditório nas ações de repercussão geral, recur-
so repetitivo e a massiva emissão de súmulas vinculantes e jurispru-
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dências emitidas por essas cortes. E ainda, na imposição ao julgador 
de proferir um provimento final, ainda que na ausência de normas.
 
4 NORMAS FUNDAMENTAIS DO PROCESSO NO CPC/2015

O Código de Processo Civil em vigor tem sua interpretação regida 
pela visão da Teoria da Constitucionalista, acima citada, e busca em 
todo seu texto garantir a supremacia da constituição a qual é resguar-
dada e concretizada pelas jurisprudências das altas cortes. Nesse senti-
do, pode-se vislumbrar diversos princípios que fundamentam a norma 
processual em análise.

O princípio da inércia, diz respeito à impossibilidade de o judici-
ário conhecer de causas às quais não lhe foram apresentadas, ou seja, 
para que o judiciário possa agir, ele deverá ser provocado. Assim, con-
forme Leal (2014, p. 116), “não poderá o juiz substituir a parte para 
provocar a incidência da atividade jurisdicional... Nemo iudex sine actore 
(nenhuma atividade jurisdicional sem a provocação do interessado).”

Os princípios institutivos do processo (contraditório, isonomia, 
ampla defesa) são o sustentáculo de seu caráter democrático. O direito 
ao contraditório, alicerçado na ideia de dizer o contrário daquilo que 
foi dito – contradizer, na verdade vai muito além disso pois, garante 
também a liberdade fundamental de permanecer em silêncio conforme 
previsto no art. 5º LXIII da Constituição Federal.

Exposta nos parágrafos 2º e 3º art. 3º do Código de Processo Ci-
vil, a conciliação, juntamente com outras formas de solução alternativas 
de conflitos, é uma busca pela pacificação social e celeridade processual, 
almejadas pela Teoria Constitucionalista e imposta ao Estado e ao ci-
dadão, conforme se vê.

A conciliação não se confunde com a arbitragem e nem com a 

jurisdição pelas razões acima demonstradas e pode ocorrer tanto dentro 
quanto fora do processo. 

Como visto anteriormente neste trabalho, o processo para ser de-
mocrático deve ser realizado em contraditório, isonomia e ampla defe-
sa, institutos que somente serão efetivos se forem realizados no tempo 
processual adequado à discursividade, sem atropelamentos e supressões 
de procedimentos essenciais ao estabelecimento do provimento final. 

O Art. 5o do Código de Processo Civil estabelece que “aquele que 
de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo 
com a boa-fé”. Também chamado de “princípio da lealdade processual” 
(LEAL, 2012, p. 112), não está ligado a sentimentos de cega confiança 
da parte no processo como um todo, inclusive na parte adversa. 

O Art. 9o e 10 estabelecem, ressaltadas as exceções, que “não se 
proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente 
ouvida” e “ O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com 
base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes 
oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a 
qual deva decidir de ofício”.

Trata-se do que a doutrina denomina de processo co participativo 
ou cooperativo, inspirado na Teoria Constitucionalista. Para tanto, o 
magistrado passa a ter o dever de, previamente, informar às partes sobre 
todas as decisões que serão tomadas, até mesmo as de ofício, esclare-
cer junto à parte suas dúvidas sobre impressões do processo ou seus 
pedidos, bem como indicar as possíveis falhas cometidas pela parte na 
postulação, indicando-a de forma clara e direta. Tais atitudes são deno-
minadas, respectivamente, de dever de esclarecimento, dever de preven-
ção e dever de assistência ou auxílio (THEODORO JÚNIOR, 2015).

O Art. 11. Do CPC traz a imposição de publicidade e fundamen-
tação de todas as decisões conforme se vê: todos os julgamentos dos 
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órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as 
decisões, sob pena de nulidade.

Rosemiro Pereira Leal (2012) ao tratar sobre o princípio da pu-
blicidade, também o denominou de princípio da divulgação oficial e 
associou-o ao princípio da ampla defesa, uma vez que a publicidade dos 
atos possibilita a terceiros, alheios ao litígio, tomarem conhecimentos 
de seus procedimentos e, caso queiram, dele participar em pé de igual-
dade com as partes.

 
5 CONCLUSÃO

Várias teorias, ao longo do tempo, buscaram explicar o fenôme-
no do processo, desde estudos relativos à relação jurídica estabelecida 
entre seus partícipes, passando pela sua subordinação à constituição 
até chegar à proposição neoinstitucionalista, mais condizente com a 
ordem estabelecida pelo Estado hodierno.

Ocorre que, conforme visto no decorrer deste trabalho, o legis-
lador pautado em uma visão constitucionalista, que compreende a 
Constituição como única base fornecedora de princípios, que assegu-
ram o processo como garantia de efetivação de direitos, estabeleceu 
os fundamentos desse código não levando em consideração o fato 
de que, inversamente ao proposto, o processo é que garante a ordem 
democrática estabelecida pela constituição.

Concluiu-se que as normas fundamentais da legislação em 
análise apresentam resquícios liberalistas e comunitaristas os quais 
se revestem do discurso democrático. Assim, ante o exposto, pode-
-se concluir que as Normas Fundamentais estabelecidas pelo Có-
digo de Processo Civil de 2015, contribuem minimamente para o 
efetivo estabelecimento dos direitos fundamentais constitucionaliza-

dos, haja vista ainda estar alicerçado em parâmetros incompatíveis 
com o Estado Democrático de Direito adotado pelo Texto Maior. 
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A (DES)LEGITIMAÇÃO DA MEDIDA DE SEGURANÇA COMO RESPOSTA NO SISTEMA PUNITIVO  
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RESUMO

O presente trabalho objetivou o estudo das medidas de segurança à luz 
do garantismo penal, haja vista que, no Brasil, o portador de sofrimen-
to mental sempre foi estigmatizado como um indivíduo perigoso pelo 
saber médico psiquiátrico. Com o escopo de propor uma lege ferenda 
na legislação penal vigente, foram utilizados os princípios fundamentais 
próprios do Estado Democrático de Direito, bem como os axiomas do 
jurista Luigi Ferrajoli. A partir das referidas fontes, foi possível concluir 
ao final da pesquisa que a periculosidade, como justificativa das decisões 
judiciais que sujeitam indivíduos portadores de sofrimento mental ao 
cumprimento das medidas de segurança, deve ser afastada em detrimen-
to da humanização da lei penal e do tratamento diário ou ambulatorial 
dos pacientes judiciários subjugados como loucos infratores.

Palavras-chave: Portador de sofrimento mental infrator. Periculosida-
de. Saber médico psiquiátrico. Garantismo Penal.

1 INTRODUÇÃO

O saber psiquiátrico, ao longo de várias décadas, tem sido o dis-
curso justificador das medidas de segurança, criando, por tal razão, o 
denominado direito psiquiátrico. Segundo Amarante (2009, p. 24),

A caracterização do louco, enquanto personagem representante 
de risco e periculosidade social, inaugura a institucionalização da 
loucura pela medicina e a ordenação do espaço hospitalar por esta 
categoria profissional. Robert Castel, em A Ordem Psiquiátrica: 
a idade de ouro do alienismo, refere ao saber/prática psiquiátri-
cos emergentes, um lugar de articulação e síntese das dimensões 
de “[...] classificação do espaço institucional, arranjo nosográfico 
das doenças mentais, imposição de uma relação específica entre 
médico e doente, o tratamento moral”³. O cruzamento entre me-
dicina e justiça caracteriza o processo de instituição da doença 
mental através do mecanismo descrito por Denise Barros Dias, 

1 Graduada em Direito pelo Centro Universitário de Sete Lagoas. E-mail: annaf.meloo@hotmail.com. 
2 Mestre em Ciências Penais pela Universidade Federal de Minas de Minas Gerais. Professora do UNIFEMM. E-mail: lucianalimabetim@gmail.com
³ CASTEL, Robert. A Ordem Psiquiátrica: a idade de ouro do alienismo. Rio de Janeiro: Graal, 1978
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baseada em Foucault.: “A noção da periculosidade social associada 
ao conceito de doença mental, formulado pela medicina, propi-
ciou uma sobreposição entre punição e tratamento, uma quase 
identidade para o gesto que pune e aquele que trata4”. A relação 
tutelar para com o louco torna-se um dos pilares constitutivos das 
práticas manicomiais e cartografa territórios de segregação, morte 
e ausência de verdade.

A periculosidade, constatada por meio do incidente de insanidade 
mental, é o que justifica as decisões judiciais que reconhecem a inimpu-
tabilidade do portador de sofrimento mental que comete um ato típico, 
ilícito e culpável (MATOS, 2006, p. 35).

A medida de segurança reputa à absolvição sumária do agente, pois 
o inimputável não pode sofrer sanção penal, devendo, doutro modo, ser 
submetido à internação ou tratamento ambulatorial. Consoante dispõe 
o Código Penal, em seu artigo 97, §1º, a medida de segurança perdura-
rá enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação de 
periculosidade, e deverá ser cumprida em, no mínimo, um a três anos, 
quer de forma detentiva, quer restritiva (ANDRADE, 2004).

Segundo o pensamento crítico contemporâneo de diversos auto-
res, submeter o portador de sofrimento mental aos saberes médicos, é 
entregá-lo à escravidão psiquiátrica, exteriorizada nas (des)medidas de 
segurança (ANDRADE, 2004).

Do mesmo modo, estigmatizar o portador de sofrimento mental 
como indivíduo perigoso e violento, em prol da defesa social, é afastá-lo 
do ambiente público contribuindo para significativo agravamento do 
seu quadro (ANDRADE, 2004).

O dispositivo que regulamenta as medidas de segurança, tal como 
é, não corrobora os direitos e garantias fundamentais legalmente pre-
vistos e consolidados no Estado Democrático de Direito. Em verdade, 
referido dispositivo os viola, uma vez que não estipula prazo determina-

do para a cessação do cumprimento da medida judicial e, ainda, admite 
a aplicação da Lei Penal (ultima ratio) de forma preventiva ao julgar os 
portadores de sofrimento mental com fundamento em meras especu-
lações de que esses possam vir a reincidir (ANDRADE, 2004, p. 97).

O perito competente para elaborar o laudo de insanidade mental 
que atesta a periculosidade do agente, não dispõe de critérios científicos 
e meios objetivos para isto, vindo, muitas vezes, na tentativa de explicar 
o inexplicável, a utilizar conceitos antropológicos para justificar o ato 
delitivo (ANDRADE, 2004, p. 97).

Segundo Mattos (2006, p. 167),
o conceito de periculosidade não possui nenhum fundamento 
científico, sendo fruto muito mais de um preconceito oracular 
sobre o futuro comportamento problemático (“desviante”, “crimi-
noso”) do cidadão problemático (seja criança, adolescente, adulto 
ou idoso) do que propriamente de uma situação concreta. 

Continuamente, Karam (2004),
A ideia de periculosidade não se traduz por qualquer dado objetivo, 
ninguém podendo, concretamente, demonstrar que A ou B, psiqui-
camente capaz ou incapaz, vá ou não realizar uma conduta ilícita 
no futuro. Já por isto, tal ideia se mostra incompatível com a pre-
cisão que o princípio da legalidade, constitucionalmente expresso, 
exige de qualquer conceito normativo, especialmente em matéria 
penal. A periculosidade do inimputável é uma presunção, que não 
passa de uma ficção, baseada no preconceito que identifica o lou-
co – ou quem quer que apareça como diferente – como perigoso. 

Com isso percebe-se que a periculosidade é determinada de ma-
neira quase oracular, não assistindo razão a sua utilização pelo ordena-
mento jurídico (MATTOS, 2006, p. 167).
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Sabendo que a medida de segurança é um instituto que gera o 
agravamento da situação psíquica do portador de sofrimento mental, 
por promover sua exclusão social por tempo indeterminado, há de se 
convir sobre a iminente necessidade de alteração dos seus critérios 
(MATTOS, 2006, p. 167).

Fernanda Otoni de Barros-Brisset, idealizadora do Projeto Pai 
PJ no estado de Minas Gerais, sustenta a desmistificação da pericu-
losidade e a responsabilização do louco infrator de acordo com a sua 
individualidade, de modo a promover a sua reinserção na sociedade. No 
mesmo sentido, Mattos assevera que a medida de segurança deve ser 
aplicada garantindo o mínimo de benefícios legais – ou seja, direitos. 
Em sua obra destaca que:

Para o direito penal, o portador de sofrimento ou transtorno 
mental apresenta déficit na capacidade de querer e de entender, 
sendo, pois, incapaz de vir a juízo na qualidade de cidadão. Na 
qualidade de sujeito capaz de se lhe impor uma pena, em sentido 
estrito. Nem assim, “cidadão” – as aspas são inevitáveis – apenas 
para ser objeto de alcance da norma penal, “tal direito” o alcança 
(MATTOS, 2006, p. 91).

E isso remete ao fato de que, apesar de não poder ser submetido a 
uma pena, o portador de sofrimento mental é alcançado pelos efeitos 
do direito penal de forma muito mais gravosa, já que destituído das 
mesmas garantias processuais penais que um indivíduo mentalmente 
capaz e culpável (MATTOS, 2006, p. 91).

Por tal motivo Mattos defende que o portador de sofrimento mental deve 
contar com as mesmas garantias que aquele em perfeita ordem mental. Alguns 
direitos por ele suscitados são os da progressão do regime, a remição pelo tra-
balho, o livramento condicional, o indulto, a determinação prévia da duração da 
sanção penal e, inclusive, o direito à ampla defesa, que é furtado do louco infra-
tor, cujas alegações não têm validade no campo legal (MATTOS, 2006, p. 91).

Apesar do legislador, em sua exposição dos motivos ao Código Penal, ter 
asseverado que as medidas de segurança não possuem caráter repressivo, mas 
sim assistencial, o Brasil assiste a uma realidade bem diversa. Alega Mattos 
(2006, p. 103) que,

Não havendo culpabilidade, não há falar em crime, sob pena de 
quebrarmos a estrutura dorsal do seu conceito analítico. Assim, 
uma pergunta que não quer calar é a seguinte: se não praticou, 
a rigor, crime por que cuidar do portador de sofrimento mental 
infrator o direito penal? Não pode haver qualquer margem para 
dúvida: medida de segurança é sanção penal. Assim, um notável 
paradoxo: para aquele considerado sem qualquer perturbação de 
natureza mental, imputável portanto, o limite de uma pena de 
liberdade predeterminada, fixa, suscetível de abrandamento na 
execução, comutação, indulto, liberdade condicional, progressão 
de regime, apenas para ficarmos no mínimo. Esperança de um 
alvará de soltura ao cabo do tempo fixado em uma sentença penal.

Portanto, ao passo que um indivíduo mentalmente capaz desfruta 
de todas as garantias processuais penais, o enfermo mental é submetido 
ao regime fechado por tempo indeterminado, sofrendo, a cada novo 
laudo positivo para a periculosidade, uma nova condenação (MAT-
TOS, 2006, p. 104).

Apesar da 5º Turma do STJ, no HC 208336/SP, relatado pela Mi-
nistra Laurita Vaz, julgado em 20 de março 2012, ter entendido que 
“o tempo de cumprimento da medida de segurança, na modalidade 
internação ou tratamento ambulatorial, deve ser limitado ao máximo 
da pena abstratamente cominada ao delito perpetrado, não podendo 
ser superior a 30 anos”, os portadores de sofrimento mental infratores 
ficam adstritos ao laudo de cessação de periculosidade, podendo ser 
compulsoriamente internados por tempo superior à trinta anos, princi-
palmente se não possuírem amparo familiar (HC 208336/SP) (MAT-
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TOS, 2006, p. 104).
Feitas tais considerações, verifica-se que o principal objetivo da 

pesquisa é analisar as medidas de segurança sob uma perspectiva crí-
tica, haja vista que, consoante as diretrizes do Estado Democrático de 
Direito, o enfermo mental deveria ser submetido ao contraditório e a 
ampla defesa, tal como a uma pena com limites fixos, podendo fazer jus 
até mesmo aos benefícios da detração, progressão de regime, livramento 
condicional, suspensão condicional do processo e extinção da punibili-
dade pela prescrição (MATTOS, 2006, p. 185).

2 METODOLOGIA

A pesquisa se desenvolveu a partir da leitura analítica de doutri-
nas, jurisprudências e códigos legislativos capazes de consubstanciar a 
proposta de lege ferenda das medidas de segurança. 

Dentre as referências bibliográficas utilizadas, merece destaque a 
obra do jurista Ferrejoli, intitulada “Direito e Razão”, uma vez que a 
crítica central do trabalho cinge em torno da não observância ao ga-
rantismo penal.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A psiquiatria e o Direito Penal consolidaram o conceito de periculosi-
dade e, consequentemente, o controle social. Mesmo após a reforma legis-
lativa de 1984 o portador de sofrimento mental infrator continuou sendo 
relegado ao saber médico psiquiátrico. Segundo Souto (2004, p. 354):

Assim, institucionalizadas as Medidas de Segurança, sob o manto 
dos procedimentos administrativos (tanto na legislação de 1940 
quanto após a reforma de 1984), continuam sendo aplicadas na 
ausência de qualquer fiscalização de cunho judicial, sem qualquer 

observância das formas legais estipuladas à imposição das sanções 
penais. Ali o doente fica à mercê do discricionário poder psiqui-
átrico e suas formas de tratamento – castigo – em um sistema 
de imposição de sanção penal que renega a matriz garantista e 
acusatória recepcionada pela Constituição Federal de 1988.

As medidas de segurança, tal como dispostas no Código Penal 
vigente, não estão em consonância com a visão garantista adotada pela 
Constituição Federal de 1988, isto pois, não asseguram os princípios da 
legalidade e jurisdicionalidade – e demais que deles derivam (SOUTO, 
2004, p. 354)

O discurso da periculosidade legitima o poder da psiquiatria e com 
isto, esta passa a vincular as decisões proferidas pelos Juízes das Varas 
Criminais. Ao criar um modelo pautado no “paradigma criminológico 
positivista” que cinge a aplicação das medidas de segurança ao conceito 
de periculosidade, o legislador gerou condições suficientes para o abuso 
do poder estatal (SOUTO, 2004, p. 356).

Segundo Souto, as medidas de segurança, tal como dispostas no 
Código Penal, debilitam o sistema acusatório, haja vista que mitigam 
os limites garantistas do exercício da jurisdição, da ampla defesa e do 
contraditório. Para o referido autor, a primeira violação ao sistema acu-
satório que pode ser identificada diz respeito à oficiosidade do Juiz, que 
pode, a qualquer tempo, arguir a instauração do incidente de insanida-
de mental (SOUTO, 2004, p. 356).

Ao determinar a instauração do incidente, o Juiz produz de ofício 
uma prova abstrata – embasada na periculosidade – que não pode ser 
averiguada dentro do sistema do devido processo legal e que serve como 
parâmetro para justificar a aplicação de um instituto penal sem parâ-
metros prescricionais e sem tempo de duração (SOUTO, 2004, p. 357).

É claramente perceptível que as medidas de segurança represen-
tam grave violação à tutela jurisdicional prevista no art. 5º, XXXV da 
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Constituição Federal, uma vez que obstaculizam o princípio da pre-
sunção de inocência por tornar “irrefutáveis as hipóteses apresentadas 
pelos laudos, em face dos limites da área de conhecimento dominado 
pelos sujeitos processuais (acusador, defensor e magistrado)”(SOUTO, 
2004, p. 357).

Mister destacar que os Juízes não possuem conhecimento técnico 
para analisarem os laudos médicos, razão pela qual suas decisões ficam 
limitadas ao teor dos discursos psiquiátricos, importando em grave vio-
lação ao princípio da livre convicção motivada. (SOUTO, 2004, p. 358).

A escravidão psiquiátrica também fere o princípio da legalidade. 
Assevera Souto (2004, p. 358) que:

Quanto ao princípio da legalidade – outro primado fundante do 
Estado Democrático de Direito – na lógica do sistema SG idea-
lizado por Ferrajoli – impõe como condição de sua efetividade a 
observação dos seguintes teoremas: nulla lex poenalis sine necessitate, 
sine iniuria, sine actione, sine culpa, sine iudicio, sine acusacione, sin 
probacione e sine defensione. A cominação da sanção penal deve estar 
vinculada taxativamente à prática de um delito descrito em lei.

Para Ferrajoli, violar o princípio da legalidade significa violar, tam-
bém, o princípio da taxatividade. Em sua obra “Direito e Razão” ele 
destaca que para existir um sistema de estrita legalidade é necessário 
existir leis taxativas que predeterminem os tipos de medidas de segu-
rança que podem ser executadas e o tempo de duração das que forem 
aplicadas (FERRAJOLI, 2014, p. 721).

Aplicar as medidas de segurança com fulcro na periculosidade tam-
bém enseja à inobservância ao princípio da retribuição, afinal o instituto 
em voga tem natureza puramente preventiva, ou seja, feito o reexame do 
laudo e constatado que não houve cessação de periculosidade, poderá o 
portador de sofrimento mental continuar sofrendo medida de segurança. 
(FERRAJOLI, 2014, p. 720).

De acordo com o que dispõe o art. 178 da Lei de Execução Penal – 
LEP –, o internado submetido ao cumprimento de medida de segurança 
terá direito a concessão de liberdade se observar os critérios de concessão 
do sursis. Tal artigo condiciona a liberdade do internado, atenta contra o 
princípio da retribuição e, ainda, acumula “a imposição disfarçada de Me-
didas de Segurança pessoais não detentivas com a detentiva já cumprida 
– bis in idem intolerável no sistema penal e processual penal democráti-
cos de direito” (SOUTO, 2004, p. 357).

Desta feita, considerando a principiologia garantista proposta por 
Ferrajoli, percebe-se que as medidas de segurança são arbitrárias, violam 
a proteção aos direitos humanos e os princípios constitucionais. “Posta a 
análise, alcançamos a conclusão de que urge a (re)adequeação principio-
lógica garantista e acusatória do sistema de imposição de sanções penais 
aos cidadãos considerados inimputáveis” (SOUTO, 2004, p. 360).

 
4 CONCLUSÃO

As medidas de segurança submetem o louco infrator ao saber mé-
dico psiquiátrico e condicionam sua liberdade a um laudo de cessação 
de periculosidade. Considerando que o mencionado laudo é despido de 
um critério objetivo capaz de assegurar com cientificidade a periculosi-
dade do agente, conclui-se que o instituto utilizado pelo Código Penal 
para a punição dos enfermos mentais em confronto com a lei viola os 
direitos constitucionais e os princípios garantistas, devendo, por tal ra-
zão ser revisto sob a égide dos benefícios da detração, da progressão de 
regime, do livramento condicional, da suspensão condicional do pro-
cesso, da extinção da punibilidade pela prescrição, da responsabilização 
pautada na individualidade do agente e da reinserção social.
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GESTÃO ORGANIZACIONAL E OS REFERENCIAIS DE QUALIDADE DO ENSINO A DISTÂNCIA
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RESUMO

A gestão eficiente é primordial para qualquer organização, e para o ensino 
a distância também possui um papel fundamental para que a qualidade do 
processo ensino-aprendizagem se mantenha com êxito. Os Referenciais de 
Qualidade do Ensino a Distância ditam as diretrizes que devem ser segui-
das pelas IES em relação a essa modalidade de ensino. Assim, o presente 
trabalho analisou as contribuições do Referencial de qualidade para o Nú-
cleo de Educação a Distância do UNIFEMM. Para a coleta de dados foi 
aplicado questionário com os colaboradores do núcleo. Foram levantados os 
pontos necessários para uma gestão organizacional de qualidade possuindo, 
como fator de relevância, o planejamento estratégico. Esses pontos foram 

relacionados às diretrizes do Referencial de qualidade e pôde ser verificado 
que o NEaD realiza grande parte das atividades com excelência. Alguns 
pontos fracos foram levantados para a realização de planos de melhorias, 
com o intuito de buscar ainda mais qualidade em sua gestão organizacional. 
Este estudo demonstrou que o NEaD está no caminho certo na busca por 
seus objetivos, que é o oferecimento de cursos na modalidade a distância.

Palavras-chave: Gestão Organizacional. Referenciais de Qualidade. Ges-
tão da Educação a Distância.
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1 INTRODUÇÃO

O UNIFEMM possui o Núcleo de Educação a Distância (NEaD) 
que oferece disciplinas semipresenciais e, recentemente, iniciou a oferta 
de cursos na modalidade a distância. Dessa maneira, é necessário veri-
ficar a aplicabilidade do Referencial de qualidade do ensino a distância 
aos processos administrativos do NEaD, do UNIFEMM.

A procura por essa modalidade de ensino tem crescido exponen-
cialmente nos últimos anos, seja pela flexibilidade de horários ou pelo 
valor investido ser menor que de um curso na modalidade presencial. 
Como qualquer organização, as IES’s devem se mover a partir das ne-
cessidades de seu mercado, buscando estar sempre competitiva.

A qualidade e a excelência nos processos são fatores fundamentais 
nos processos realizados, não apenas no NEaD, mas em qualquer departa-
mento ou empresa. Deve-se sempre analisar a eficácia e eficiência dos pro-
cessos, de forma a realizar correções necessárias para melhoria contínua. 

Silva (2013, p. 43-44) ensina que no mercado atual, as organiza-
ções enfrentam desafios organizacionais que são melhor compreensí-
veis através das disposições abaixo: 

- Administração das organizações em um mundo globalizado: é 
possível notar, ao ler jornais e revistas, o quanto as economias de países 
como Estados Unidos, China e Japão sofrem processos rápidos de mu-
danças e isso afeta diretamente a competitividade entre todas as eco-
nomias mundiais em busca de maior garantia em seus investimentos; - 
Projeto e estruturação (reestruturação) das atividades organizacionais: 
as organizações estão em busca de um modelo compacto de gestão, que 
atenda seus objetivos, com maior eficiência e eficácia. 

- Melhoria da qualidade, da competitividade e o empowerment: a 
qualidade total vem tomando lugar central nos processos, uma vez que 

os gestores perceberam que é ela que faz com que a organização se tor-
ne competitiva. Isso se deve ao fato dela ter se tornado uma obrigação, 
e não apenas uma vantagem contra o concorrente. O empowerment, 
método que busca maior participação dos colaboradores, surge como 
auxílio no processo de qualidade. 

- Aumento da complexidade, aumento da velocidade e reação às 
mudanças ambientais: as mudanças ocorridas hoje acontecem de forma 
muito mais rápida a cada dia. As inovações tecnológicas, que auxiliam 
na gestão e controle são as mais perceptíveis nas organizações. 

- Administração ética e moral das organizações: ética e moral são 
fatores essenciais da organização. Elas definem de forma clara a cultura 
da organização e ajudam em seus objetivos.

Diante desses pontos, entra em cena a gestão estratégica, que pode 
ser entendida como “um conjunto de atividades planejadas e inten-
cionais, estratégicas e organizacionais, que visa integrar a capacidade 
interna ao ambiente externo” (TAVARES, 2000, p. 33). Na prática, ela 
alia planejamento estratégico e tomada de decisões. 

Quando a organização realiza seu planejamento estratégico, con-
segue obter uma mensuração financeira mais concreta. Ao longo dos 
anos, esse planejamento deixou de ser apenas algo realizado por em-
presas privadas e atingiu instituições públicas, como afirmam Robbins 
e Decenzo (2004, p.62). 

A tomada de decisão é um processo, não apenas um ato de escolha 
entre as propostas. Robbins e Decenzo (2004, p.78) enumeram oito 
etapas que compõem esse processo: 

- Identificação de um problema; 
- Identificação do critério de decisão; 
- Alocação de pesos ao critério; 
- Desenvolvimento de alternativas; 
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- Análise das alternativas; 
- Escolha de uma alternativa; 
- Implementação da alternativa; 
- Avaliação da eficácia da decisão. 
As informações são a base para o processo de tomada de decisão, 

e é fundamental obtê-las de forma correta e no tempo certo. Através 
delas, gerentes e colaboradores desenvolvem planejamento, dão suporte 
e empreendem ações adequadas. (SILVA, 2013, p. 311).

Em uma organização, os dados são trabalhados e se tornam infor-
mações, que auxiliam nas tomadas de decisões e solução de problemas. 
Quando bem utilizadas, o autor afirma que as informações ajudam no 
posicionamento perante o público externo e interno.

As informações corretas e obtidas de maneira eficaz são impor-
tantes para os processos que o Referencial de qualidade preza para uma 
gestão de qualidade.

Os processos da instituição como um todo devem estar integrados 
com o projeto de curso de educação a distância, isso significa que o 
aluno dessa modalidade deve receber o mesmo suporte e condições que 
o aluno presencial. O sistema acadêmico deve priorizar isso, oferecendo 
ao estudante os mesmos serviços oferecidos no ensino tradicional.

A logística que envolve um projeto de educação a distância – os 
processos de tutoria, produção e distribuição de material didático, 
acompanhamento e avaliação do estudante – precisam ser rigoro-
samente gerenciados e supervisionados, sob pena de desestimular 
o estudante levando-o ao abandono do curso, ou de não permitir 
devidamente os registros necessários para a convalidação do pro-
cesso de aprendizagem (MEC, 2007, p. 29).

Em seu projeto de sistema de educação a distância, a IES deve 

apresentar seu referencial de qualidade em seu processo de gestão, que 
possui como base os seguintes serviços (MEC, 2007, p.29):

- Sistema de administração e controle do processo de tutoria, ex-
plicando, quando necessário, os procedimentos relacionados aos mo-
mentos presenciais e a distância;

- Sistema para controlar a produção e distribuição do material 
didático;

- Sistema de avaliação de aprendizagem, detalhando os procedi-
mentos adotados para tal atividade;

- Banco de dados do sistema contendo cadastro de estudantes, 
professores coordenadores, tutores;

- Cadastro de equipamentos e facilidades educacionais do sistema;
- Sistema de gestão de processos acadêmicos;
- Registro de todas as atividades, avaliativas ou não, feitas pelo 

estudante;
- Sistema que possibilite ao professor ter autonomia para elabo-

ração, inserção e gerenciamento de seu conteúdo, de forma rápida e 
flexível.

O Núcleo de Educação a Distância do UNIFEMM é vinculado à 
Pró-Reitoria Acadêmica, conforme o organograma apresentado (FIG 
1), responsável pela coordenação, implementação e fomento dos progra-
mas e das atividades de educação a distância na IES. É uma unidade de 
gestão, com competência para executar as políticas e diretrizes da Edu-
cação a Distância no âmbito do UNIFEMM, e tem como atribuições:

a) Coordenar a execução das políticas e diretrizes para Educação 
a Distância;

b) Propor a estrutura física e de recursos necessários ao desen-
volvimento dos cursos e/ou programas de EaD na sede e nos polos de 
apoio presencial;
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c) Propor a realização de cursos de capacitação e aperfeiçoamento 
do corpo docente e técnico-administrativo em EaD, em consonância 
com os demais programas do UNIFEMM, bem como acompanhar 
e avaliar a execução do processo de ensino aprendizagem nos Cursos 
ofertados na modalidade semipresencial e a Distância.

Dessa forma, o objetivo deste estudo verificar a aplicabilidade do 
referencial de qualidade nos processos administrativos do núcleo de 
educação a distância do UNIFEMM, a fim de realizar melhorias ne-
cessárias.

2 METODOLOGIA

Este estudo foi realizado a partir da observação do cotidiano do 
NEaD, além do desenvolvimento de um questionário. O núcleo é com-
posto, em caráter efetivo, por uma equipe multidisciplinar vinculada 
através de projetos, atividades ou programas de EAD (FIG. 1). O ques-
tionário com 20 questões, aplicado à equipe que atua diretamente nos 
processos da gestão organizacional, composta pela coordenação geral; 
coordenação adjunta; secretaria; suporte a tutoria e logística de produ-
ção e distribuição de material didático, teve como objetivo o levanta-
mento dos processos adotados no NEaD, sob o ponto de vista de cada 
membro desta equipe. 

Figura 1 –  Organograma NEaD – UNIFEMM

Fonte: arquivos UNIFEMM

Os referenciais de qualidade do ensino a distância (MEC, 2007, 
p.29), que contemplam os requisitos de qualidade para a gestão organi-
zacional, objetos de análise deste estudo, que subsidiaram a elaboração do 
questionário, foram: 

- Sistema de administração e controle do processo de tutoria; 
- Sistema de controle de produção e distribuição do material didático; 
- Sistema de avaliação de aprendizagem; 
- Sistema de Banco de dados com cadastro de estudantes, professores 

coordenadores, tutores; 
- Sistema de cadastro de equipamentos; 
- Sistemas educacionais de aprendizagem;
- Sistema de gestão de processos acadêmicos; 
- Sistema de Registro de atividades, avaliativas ou não.
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A partir das respostas obtidas através do questionário aplicado, 
foi analisada individualmente cada diretriz do Referencial de qualidade 
com o objetivo de verificar sua aplicabilidade no NEaD.

Quanto ao questionamento sobre o acompanhamento das ativida-
des de tutoria, nota-se que a equipe tem percepções diferenciadas, sen-
do que 20% relatam que o acompanhamento é realizado semanalmen-
te, mas os relatórios emitidos a cada dois meses; 40% explicam que o 
acompanhamento é realizado mensalmente, com análises quantitativa 
e qualitativa, que resultam em plano de ação de melhorias e 40% infor-
mam que o acompanhamento é realizado a cada módulo, pelos relató-
rios extraídos das informações do AVA. Percebe-se que neste quesito 
há divergência na percepção da equipe, entretanto, o mesmo atende ao 
exigido pelo Referencial de qualidade do ensino a distância, que define 
o acompanhamento das atividades de tutoria como fator relevante para 
o processo de ensino e para a redução da evasão.

Em relação ao planejamento das atividades presenciais, 20% afir-
mam que o planejamento das atividades fica a cargo do professor tutor, 
enquanto, 80% não especificaram como é realizado o planejamento das 
atividades, mas 100% dos entrevistados informam que as atividades são 
realizadas em conformidade com o calendário acadêmico da IES. De 
acordo com o Referencial de qualidade, as atividades presenciais devem 
ser devidamente planejadas de forma a contribuir para a qualidade do 
processo de ensino-aprendizagem. Nesse sentido, observa-se a necessi-
dade de melhor planejamento dessas atividades pelo NEaD.

Quanto à distribuição do material didático, 100% afirmaram que 
é disponibilizado de forma virtual, através do AVA, de acordo com o 
cronograma de execução do conteúdo, o que atende ao disposto no Re-

ferencial de qualidade, que permite a distribuição do material didático 
de forma física ou virtual.

O acompanhamento e gerenciamento da aprendizagem do aluno 
ocorrem de forma coesa para 100% dos entrevistados. Conforme des-
crito, são realizadas análises constantes, para acompanhar o aproveita-
mento de cada aluno ao longo do semestre. Através desta análise são 
apuradas possíveis necessidades, as quais são trabalhadas pontualmen-
te, e ao final do semestre são elaborados relatórios consolidados. Dessa 
forma, este quesito é atendido em sua integralidade, sendo este um dos 
fatores de qualidade de maior relevância para a modalidade a distância.

Segundo 100% dos entrevistados, o acompanhamento das ati-
vidades no AVA é realizado por meio de relatórios retirados da pla-
taforma, além do acompanhamento da secretaria, como relata o de-
poimento de um dos entrevistados: “O acompanhamento é feito pela 
equipe do NEaD e consiste em verificar as participações no AVA, bem 
como as demandas que acontecem presencialmente na secretaria do 
NEaD. Elaboramos relatórios com a análise quantitativa e qualitativa 
dos dados; em seguida, tomamos as providências necessárias no sentido 
de solucionar os problemas que exigem uma intervenção imediata e 
fazemos um planejamento para novas ações a fim de resolver os pro-
blemas identificados”. O acompanhamento das atividades é essencial 
para o bom andamento das disciplinas e percebe-se que neste quesito 
o NEaD obtém êxito.

Na questão sobre banco de dados com informações de docentes, 
tutores e alunos, 80% dos entrevistados afirmam que os registros são 
retirados do AVA, através de relatórios; outros 20% afirmam que “os 
arquivos dos docentes são de responsabilidade do setor de recursos hu-
manos da IES e o de alunos é de responsabilidade do setor de registro 
acadêmico da IES”. O registro é importante para a gestão das ativida-
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des, a falta deles pode ocasionar atrasos na emissão de relatórios e /ou 
na solução de problemas, neste quesito o NEaD atende parcialmente 
ao definido pelo Referencial de qualidade.

Sobre o controle patrimonial, 100% dos entrevistados relatam que 
é realizado de forma centralizada pelo setor de compras e patrimônio 
da IES, sendo a guarda dos bens de responsabilidade do gestor do nú-
cleo. Constatou-se a falta de controle do NEaD dos patrimônios alo-
cados sob a sua responsabilidade, sugerimos a melhoria deste processo, 
uma vez que o Referencial de qualidade deixa clara a necessidade de 
um banco de dados dos bens patrimoniais.

Em relação ao AVA, 100% dos entrevistados responderam que 
ele é uma plataforma de fácil acesso, além de ser ágil. Este quesito é 
um ponto forte, elencado no Referencial de qualidade, sendo também 
considerado um dos mais importantes, pois é imprescindível para o 
processo de ensino aprendizagem.

Quanto ao controle acadêmico, 100% dizem que é realizado junta-
mente com o registro acadêmico. O mesmo insere os dados necessários 
em seu sistema, que realiza a gestão de dados de todos os alunos da 
IES, e a secretaria faz o acompanhamento através de relatórios emiti-
dos pelos sistemas, tanto do registro acadêmico quanto do AVA. Quan-
do verificado erros em relação aos dados dos alunos, é encaminhado 
para o registro acadêmico pedido para ajustes necessários no sistema 
acadêmico. Os acertos nos dados do AVA são realizados pelo setor de 
TI. O Referencial de qualidade indica a acessibilidade aos dados dos 
alunos como uma ferramenta de gestão. Percebe-se que mesmo não 
gerenciando o sistema que é responsável pelo controle acadêmico, o 
NEaD tem acessibilidade aos dados, quando necessário.

Todos, 100% dos entrevistados, concordam que há o registro dos 
resultados de todas as avaliações que são realizadas. Em relação às ativi-

dades realizadas no AVA, 60% relatam que o próprio sistema realiza re-
latórios de aproveitamento e que é possível realizar a transferência des-
sas notas diretamente para o sistema acadêmico. Quanto às atividades 
presenciais, 100% afirmam que o professor tutor as insere diretamente 
no sistema acadêmico. O registro dos resultados dos alunos, segundo 
o Referencial de qualidade, deve ser realizado de forma coesa, pois é 
imprescindível para esta modalidade de estudo e o NEaD cumpre este 
quesito de forma eficiente.

Sobre o questionamento a respeito da realização de análise de re-
sultados, 40% relatam a realização de análises qualitativas e quantitati-
vas de todas atividades desenvolvidas. Outros 40% relatam a realização 
de relatórios de acompanhamento para verificação de resultados. O res-
tante, 20% dos entrevistados, afirmam que ao final do semestre letivo, 
a análise da porcentagem de aprovações e reprovações também é uma 
forma de acompanhamento dos resultados dos alunos. Desse modo, 
verifica-se que o NEaD possui êxito nesse quesito, pois a análise de 
resultados é crucial para a gestão eficiente, uma vez que por meio dela 
consegue-se dados que permitem a verificação de qualidade do proces-
so ensino-aprendizagem. 

O registro das atividades presenciais e a distância é realizado para 
100% dos entrevistados: o AVA registra as atividades virtuais realizadas 
pelos alunos, e o professor registra as atividades presenciais no siste-
ma acadêmico. Em ambos os registros, existe o acompanhamento do 
NEaD. Este quesito está de acordo com o Referencial de qualidade 
que ressalta a importância do registro e acompanhamento dessas ativi-
dades, para a gestão acadêmica da modalidade a distância.

Sobre o detalhamento dos procedimentos do sistema de avaliação, 
100% relatam que o Plano de ensino detalha todos os procedimentos 
de avaliação que serão utilizados durante o semestre letivo, conforme 
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relato de um dos entrevistados: “O detalhamento do sistema de avalia-
ção é apresentado ao aluno por meio do Plano de Ensino e dos Rotei-
ros de Estudos. Além disso, é feito acompanhamento do lançamento 
das notas e os eventuais problemas relacionados são encaminhados e 
resolvidos pelos setores responsáveis (registro acadêmico, TI, secretaria 
do NEaD, professor-tutor, coordenação) ”.

Assim, a pesquisa deixa claro que os procedimentos de avaliação são 
repassados aos alunos, o que segue o Referencial de qualidade, além de 
ser um ponto importante para que a gestão ocorra de maneira eficiente.

No que tange ao AVA, o mesmo foi considerado interativo para 
100% dos entrevistados, que citam como ferramentas interativas o fó-
rum, chat e o wiki. O Referencial de qualidade preza pela flexibilidade 
no ambiente virtual, para que tanto alunos quanto professores possam 
ter maior desenvoltura dentro do AVA e o NEaD cumpre este quesito 
de maneira eficiente, utilizando os recursos interativos que a platafor-
ma disponibiliza. 

Após análise dos dados obtidos, pode-se verificar que o NEaD 
do UNIFEMM possui uma gestão eficiente. O conhecimento sobre 
a organização e seu organograma é importante, pois é a forma mais 
explícita de departamentalização existente nas organizações. 

A gestão estratégica está presente no núcleo através de planeja-
mentos realizados, por metas e coordenação de atividades e são funda-
mentais para a realização eficiente dos processos. Além de ser impor-
tante no processo de tomada de decisão. 

O NEaD possui bem definida a equipe de trabalho, o que auxilia 
nos processos organizacionais, uma vez que cada componente já co-
nhece as atribuições que deve realizar e com quais componentes pode 
obter informações necessárias para desenvolvimento de suas atividades.

A presença dos SIG pode ser observada pelos sistemas gerenciais 

que o NEaD necessita para realização de suas atividades. Estes siste-
mas são fundamentais para as análises de resultados e verificações.

4 CONCLUSÃO

Ao analisar a contribuição dos quesitos constantes no Referencial 
de qualidade do ensino a distância no processo de gestão do NEaD, 
foram observadas algumas fragilidades que podem ser corrigidas, de 
forma a melhorar o desempenho das atividades do núcleo.

Ao relacionar o Referencial de qualidade com a gestão organiza-
cional do NEaD, foi constatado que os requisitos do Referencial de 
qualidade são aplicados aos processos do núcleo de forma satisfatória. 
Entretanto, foram identificadas algumas fragilidades, que necessitam 
de melhoria, sendo:

- Criação e implementação do Plano de Atividades Presenciais – 
Objetivo: Melhorar o planejamento e controle das atividades realizadas 
presencialmente. 

- Criação de banco de dados com o registro dos dados dos profes-
sores – Objetivo: Maior agilidade nos processos internos e no tempo de 
resposta a demandas da modalidade a distância;

- Criação do sistema de controle patrimonial dos bens sobre a 
responsabilidade do NEaD – Objetivo: Melhorar o gerenciamento dos 
bens sob a guarda e responsabilidade do núcleo. 

Diante deste estudo, foi possível perceber que o NEaD possui efi-
ciência em sua gestão organizacional. Os resultados obtidos pela IES, 
nos processos avaliativos realizados pelo MEC, para seu credenciamen-
to para a oferta da modalidade a distância, onde foram obtidos nota 4, 
reafirma a qualidade na gestão do núcleo.
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AS TUTELAS DE URGÊNCIA NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO  
E NO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

Bruna Guilhelmelli Ferrari1 
Andréa Alves de Almeida2

RESUMO

As tutelas de urgência trazidas pela mais recente reforma processual 
civil brasileira foram dignas de estudo analítico-crítico para saber se 
são válidas e atendem, de forma satisfatória, as necessidades concretas 
e atuais que perpassam o Estado Democrático de Direito. Dessa for-
ma, objetivou-se esclarecer o que é urgência no Direito democrático e 
se as tutelas provisórias no Código de Processo Civil de 2015 viabili-
zam a efetivação da tutela de urgência naquele contexto. Para se chegar 
a tal conclusão, o estudo, pautado em procedimento de coleta de dados 
bibliográfico, trouxe à baila o princípio basilar do devido processo le-
gal, que origina os demais corolários constitucionais processuais, bem 
como o conceito de urgência e características das tutelas no Código de 

Processo Civil de 1973. Assim, e a partir das diversas concepções de 
Estado e processo, chegou-se à análise dos mesmos pontos no Código 
de Processo Civil de 2015 para, finalmente, verificar se as tutelas de 
urgência em tal legislação efetivam as garantias fundamentais do para-
digma do Estado Democrático de Direito insculpido na Constituição 
de 1988. Averiguou-se, pois, que, embora a nova legislação tenha se 
projetado nos moldes da teoria neoinstitucionalista no Estado Cons-
titucional de direito contemporâneo, ainda está arraigada dos paradig-
mas anteriores e de normas programáticas.

Palavras-chave: Processo. Neoinstitucionalista. Democracia. 
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1 INTRODUÇÃO

O cenário traçado no Código de Processo Civil de 1973 não mais 
se coadunava com o paradigma processual trazido pela Constituição de 
1988 à luz do Estado Democrático de Direito. Tal dissonância ensejou a 
necessidade de uma reforma na legislação, instituindo-se a Lei nº 13.105, 
de 16 de março de 2015, com entrada em vigor em 18 de março de 2016.

 O Código de Processo Civil de 2015 trouxe como principais mu-
danças a simplificação dos requisitos de exigibilidade para sua concessão 
e a unificação das tutelas de urgência, trazendo como subespécies a an-
tecipada e a cautelar, inovando, ainda, com a tutela de evidência. Contu-
do, apesar de a reforma quanto ao aludido tema ser vista pelo legislador 
como facilitadora quanto ao manejo das tutelas, a doutrina tece críticas 
ao ponderar o texto infraconstitucional à democracia atual. Destarte, o 
presente trabalho questionou se as tutelas de urgência do Novo Código 
de Processo Civil efetivam as tutelas de urgência do Estado Democrático 
de Direito. 

Logo, a recente reforma processual foi digna de estudo analíti-
co-crítico para saber se é válida e se atende, de forma satisfatória, as 
necessidades concretas e atuais que perpassam no Estado Democrá-
tico de Direito. O tema é de relevância para todos os cidadãos, e não 
apenas aos operadores do Direito, visto que estes apenas manejam os 
instrumentos que dirimem as lides daqueles. 

O escopo do presente estudo consistiu em esclarecer o que é ur-
gência no Direito democrático e se as tutelas provisórias no Código de 
Processo Civil de 2015 viabilizam a efetivação da tutela de urgência do 
Estado de Direito Democrático. Para tanto, baseamo-nos na proposi-
ção neoinstitucionalista do processo, idealizada por Rosemiro Pereira 
Leal (2011), utilizando os ensinamentos de Alexandre Freitas Câmara 

(2016), Andréa Alves de Almeida (2011;2012), Cassio Scarpinella Bue-
no (2004), Fernando Horta Tavares et al (2007), Fredie Didier Júnior 
(2015), Paula Sarno Braga (2015), Rafael Alexandria de Oliveira (2015), 
Humberto Theodoro Júnior (2002), José Carlos Barbosa Moreira (2003).

2 METODOLOGIA

Por meio de procedimento de coleta de dados bibliográfico, o tra-
balho se iniciou com uma relação divergente na doutrina entre o pro-
cesso e o tempo. Em seguida, foram apresentados os princípios cons-
titucionais processuais elementares para a análise do tema: devido ao 
processo legal, efetividade e razoável duração do processo/celeridade. 
Passou-se então à demonstração de urgência nos Códigos de Processo 
Civil de 1973 e 2015, bem como da Constituição de 1988, esclarecen-
do sobre as diversas concepções de processo e Estado para se concluir, 
tendo como marco teórico a neoinstitucionalista, que se efetiva no atual 
contexto democrático.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para se analisar as tutelas processuais, foi necessário estudo prévio 
do contexto constitucional, das formas de governo e das teorias proces-
suais. Embora não previsto expressamente no Código de Processo Civil, 
o devido processo legal se encontra elencado no artigo 5º, inciso LIV, 
Constituição Federal, e se traduz como o postulado fundamental proces-
sual. Dele derivam os demais princípios e garantias fundamentais cons-
titucionais processuais, como efetividade e razoável duração do processo/
celeridade, que se legitimam apenas no modelo democrático, contexto 
da teoria neoinstitucionalista de Rosemiro Pereira Leal, sendo qualquer 
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outro paradigma insuficiente para atestar os referidos princípios.
Isso posto, passou-se à análise específica das tutelas. Moreira 

(2003), ao conceituar urgência, aponta para a impossibilidade da di-
lação do direito pretendido, que comporta duas categorias: uma rea-
lização que se estende no tempo, sendo, pois, provisória e passível de 
cessar, e outra de algo definitivo. Substituindo o de 1939, o Código 
de Processo Civil de 1973, em seu artigo 273, elencava o cabimento 
das tutelas quando houvesse prova inequívoca capaz de demonstrar, 
juntamente à verossimilhança da alegação, risco de dano de difícil re-
paração ou irreparável, ou abuso de direito de defesa ou protelação do 
réu. Havia os institutos das tutelas antecipada e cautelar, distintas pela 
verificação de coincidência da pretensão antecipada com a pretensão 
final. Havendo-a, tratava-se da primeira; caso contrário, da segunda 
(BUENO, 2004, p. 24). De modo geral, a legislação processual civil de 
1973 atrelava a urgência à celeridade e à efetividade do procedimento, 
de forma a sumarizar a cognição.

A codificação processual civil vigente trouxe menos critérios para a 
concessão da tutela de urgência, sendo, conforme previsão de seu artigo 
300, a probabilidade do direito que se alega e perigo de dano ou risco 
ao resultado útil do processo, requisitos denominados, respectivamente, 
fumus boni iuris e periculum in mora. Foram mantidas as tutelas anteci-
pada e cautelar e acrescida a tutela de evidência. O Código de Processo 
Civil de 2015 visou a acolher a concepção de processo neoinstituciona-
lista e o Estado Constitucional contemporâneo, em que a democracia 
se dá pela construção da decisão final a partir da interpretação dos di-
reitos fundamentais concomitantemente à aplicação da lei, de modo a 
facilitar às partes o acesso à justiça, garantindo-lhes um processo justo. 
Contudo, tal visão poderia ser apenas a projeção da nova legislação, 
visto que, de fato, não rompeu com os paradigmas anteriores.

Também chamada de satisfativa, a tutela antecipada visa propor-
cionar ao jurisdicionado a fruição imediata do que se pretende obter no 
provimento final. Seria assim, um adiantamento da satisfação do direi-
to. Além dos requisitos gerais da verdade provável dos fatos (fumus boni 
iuris) e perigo de dano (periculum in mora), a tutela antecipada exige um 
específico: reversibilidade de seus efeitos, que é expressamente previsto 
no artigo 300, §3º, CPC (DIDIER JÚNIOR; BRAGA; OLIVEIRA, 
2015, p. 569 e 595-600). Garantir a eficácia e utilidade do processo 
é o que se pretende na tutela cautelar (não-satisfativa/assecuratória). 
Também exige os dois requisitos gerais e apresenta duas característi-
cas peculiares: referibilidade e temporariedade. Aquela é explicada por, 
necessariamente, ser referente a outro direito, diverso daquele cautelar. 
Esta consiste no limite temporal de seus efeitos, haja vista perder a 
eficácia quando cumprido o papel assecuratório. Ademais, não é substi-
tuída pela tutela definitiva, mas sim extinta com a concessão da mesma 
(DIDIER JÚNIOR; BRAGA; OLIVEIRA, 2015, p. 562-563). A tu-
tela de evidência só é cabível nas quatro hipóteses taxativas previstas no 
artigo 311, CPC/15. Inobstante sua provisoriedade fundada em cogni-
ção sumária, não é um tipo de urgência para a nova legislação, uma vez 
que apenas satisfaz, antecipadamente, o resultado finalístico processual, 
prescindindo de demonstração de perigo ou urgência. Por isso, acelera 
o andamento processual por meio da evidente probabilidade do direito 
material pleiteado (C MARA, 2016, p. 189).

Pode-se vislumbrar um possível choque entre as tutelas de urgên-
cia e as garantias fundamentais previstas constitucionalmente e aplica-
das na democracia. O fundamento das tutelas de urgência consiste na 
inevitável demora processual, que pode gerar graves prejuízos a certa 
pretensão, sendo necessária a tomada de providência anterior à satisfa-
ção naturalmente concedida apenas em decisão final. Assim, ao seguir 
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o caminho obrigatório da ampla defesa e do contraditório, o procedi-
mento vai, por óbvio, demandar decurso razoável de tempo (THE-
ODORO JÚNIOR, 2002, p. 28 e 37). Simultaneamente, conforme 
aduz Tavares et al (2007), o instituto das tutelas de urgência só será 
legitimado quando observar os princípios constitucionais processuais 
condutores do devido processo legal em um adequado lapso tempo-
ral legal. O Estado Democrático de Direito afasta decisões céleres que 
desrespeitam princípios da Constituição de 1988, posto que o escopo 
de tal contexto histórico se pauta em implementar e prover a fruição 
dos direitos fundamentais a todos os cidadãos (TAVARES et al., 2007). 
Dessa forma, há embate entre a sumarização da cognição inerente às 
tutelas de urgência e as garantias fundamentais, uma vez que a busca 
incessante pela efetividade daquela acaba por suprimir estas. Conse-
quentemente, ferem-se a Constituição de 1988 e a democracia, sendo 
impossível a sumarização.

A partir de tal confronto e após estudos sobre as diferentes con-
cepções de democracia, Estado e processo, pôde-se esclarecer aquela 
que se adequa quanto à efetividade e concretização dos direitos funda-
mentais previstos na Constituição de 1988. Sustenta Almeida (2011, 
p. 1132-1137) que apenas a teoria neoinstitucionalista do processo 
fundamenta a urgência na aplicação imediata de fruição das garantias 
fundamentais de modo a refrear qualquer ameaça ou lesão às mesmas. 
Logo, o sistema democrático é falível e se revela incompleto, de forma 
que sua lacuna visa à testificação do ordenamento jurídico utilizando-
-se do devido processo legal (ALMEIDA, 2012, p. 56).

4 CONCLUSÃO

O princípio do devido processo legal é o preceito essencial do qual 
decorrem os demais postulados e garantias fundamentais e que efetiva a 
construção do direito democrático por meio do processo. A partir disso 
e após análise sobre diversos contextos de Estado e processo, conclui-se 
que apenas o neoinstitucionalismo de Rosemiro Leal é compatível com 
o Estado Democrático de Direito, uma vez que é a única proposição 
que reconhece a falibilidade do sistema, que deve ser testificado pelas 
partes por meio do devido processo legal. 

A elaboração do Código de Processo Civil de 2015 ocorreu no 
Estado Constitucional de direito contemporâneo, marcado pela con-
cepção neoinstitucionalista. Nesta, o processo é construído democrati-
camente, sendo o provimento final fruto da interpretação dos direitos 
fundamentais previstos na Constituição Federal e incorporados na nor-
ma infraconstitucional. As tutelas devem se pautar nos direitos funda-
mentais constitucionais, que são líquidos e certos e de fruição imediata, 
capazes de legitimar as decisões. 

Com o intuito de simplificar o formalismo processual, a nova le-
gislação exige menos requisitos para o deferimento da tutela quando 
comparada à anterior. Agora, bastam a probabilidade do direito que se 
alega (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 
processo (periculum in mora). Contudo, inobstante o Código de Proces-
so Civil de 2015 projetar um novo paradigma, não rompeu com o an-
terior. Dessa forma, averiguou-se que o instituto das tutelas provisórias 
na nova legislação não efetiva a urgência e as garantias fundamentais 
elencadas no Estado Democrático de Direito da Constituição Federal 
de 1988.
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MARIAS – MG, UTILIZANDO-SE IMAGENS LANDSAT E A MODELAGEM DE VEGETAÇÃO
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RESUMO

Os impactos ambientais concernentes à cobertura vegetal podem ser 
consequências de atividades antropogênicas. Sabe-se que a instalação 
de uma Usina Hidrelétrica (UHE) exerce intenso potencial de degra-
dação ambiental decorrentes das transições na dinâmica da paisagem 
durante a sua construção, modificando o equilíbrio ambiental, a eco-
nomia, a cultura, o meio físico, biótico e social. Logo, há demanda 
de estudos que permitam a análise sistemática capaz de identificar as 
fragilidades e as potencialidades da área. Assim, este estudo se propôs 
à realização de uma análise da dinâmica vegetal na área de influência 
da UHE Três Marias utilizando-se técnicas de sensoriamento remoto 
e o processamento de imagens Landsat 5 TM e Landsat 8 OLI, apli-
cando-se os modelos de vegetação NDVI, SAVI e IAF, para analisar as 

modificações nos estratos de vegetação na área, considerando-se uma 
perspectiva comparativa e os aspectos climáticos da região em perío-
dos distintos. Desta forma, averiguou-se que a área de estudo apre-
senta feições que aduzem o desenvolvimento de atividades humanas, 
que se intensificam ao longo dos anos, com a consequente substituição 
da vegetação nativa por vegetação agricultável. Verificou-se, também, 
notável diminuição na lâmina d’água do Rio São Francisco e afluentes 
entre 1985 e 2016, o que certamente associa-se a fatores climatológi-
cos, meteorológicos e a outras variáveis ambientais.

Palavras-chave: Dinâmica vegetal. UHE Três Marias. NDVI. SAVI. IAF.
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1 INTRODUÇÃO

A dinâmica da vegetação de uma área apresenta diferentes carac-
terísticas morfológicas, assumindo feições distintas de acordo com as 
condições e os tipos de intervenções que incidem sobre ela, sejam estas, 
de origem antropogênica ou decorrentes de ações e reações do próprio 
meio biótico. A cobertura vegetal no entorno da Usina Hidroelétrica 
(UHE) Três Marias é de grande importância para o recobrimento e 
proteção das áreas frágeis, sendo essencial na preservação da biodiver-
sidade no ecossistema local. 

Nessa perspectiva, após a construção da UHE Três Marias per-
cebeu-se a possibilidade de retenção de água em proporções maiores 
para o abastecimento humano e desenvolvimento de atividades socio-
culturais regionais distintas, controle das vazões anuais e melhora nas 
condições de navegabilidade a jusante, bem como nas condições econô-
micas e sociais locais decorrentes da geração de empregos e estímulo à 
circulação econômica, além da geração de energia elétrica proveniente 
de fonte renovável e com possibilidades de transmissão para todo o país 
através da rede de linhões elétricos. No entanto, existem impactos ne-
gativos que ocorreram em decorrência das rápidas transições incidentes 
sobre a paisagem e no estilo de vida da população local, alterando o 
regime hidrológico e a sustentabilidade do ecossistema aquático em 
todo o curso do Rio São Francisco. 

Mediante as modificações ambientais desta região, realizou-se a 
coleta de dados e a análise dos impactos, através da utilização das geo-
tecnologias interligadas ao processamento e modelagem de imagens de 
satélite, objetivando confeccionar e interpretar mapas temáticos para 
descrever a incidência de intervenções e alterações na área de influên-
cia da UHE Três Marias, levando-se em consideração as variáveis de 

tempo e espaço. Logo, analisou-se o comportamento espectral da co-
bertura vegetal na área de influência da UHE, aplicando-se os índices 
de vegetação em imagens Landsat 5 Sensor TM e Landsat 8 Sensor 
OLI, juntamente com dados climatológicos e de variações sazonais da 
área de estudo. 

2 METODOLOGIA

2.1 Obtenção e Calibração de Imagens Landsat 5 Sensor TM e 
Landsat 8 Sensor OLI

Utilizaram-se imagens Landsat 5 TM e Landsat 8 OLI, órbita 
219 e ponto 73, que caracterizaram dois períodos de estudo, úmido 
e seco. As imagens foram disponibilizadas pelo Instituto Nacional 
de Pesquisas Espaciais (INPE) e pelo Science for Achanging World 
(USGS). Elas foram calibradas e processadas no QGIS 2.18.7 (gratui-
to) e o Layout dos Mapas Temáticos foi elaborado no software ArcGIS 
10.3.1, disponibilizado pelo UNIFEMM.

2.2 Índice de Vegetação da Diferença Normalizada (NDVI)
O NDVI é a razão entre a diferença das refletâncias das bandas no 

infravermelho próximo e no vermelho e a soma dessas mesmas refleti-
vidades. É um indicador sensível da quantidade e condição da vegeta-
ção. Os valores variam entre -1 e 1. Quanto mais próximos de 1, mais 
densa é a vegetação; o valor zero (0) indica superfície não vegetada. E, 
nas superfícies que contêm água ou nuvens, são menores do que zero. 
(ROSENDO, 2005).
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Para o Landsat 5 TM, utiliza-se a seguinte equação:

(1)

Já para o Landsat 8 OLI, utiliza-se a seguinte equação:

(2)

Onde:       são os valores da refletância das bandas 
3,  4 e 5 do Landsat.

2.2.1 Índice de Vegetação Ajustado ao Solo (SAVI)
O SAVI é um índice que considera efeitos do solo exposto nas 

imagens, para ajuste do NDVI quando a superfície não está completa-
mente coberta pela vegetação.

Para o Landsat 5 TM, utiliza-se a seguinte equação:

(3)

Já para o Landsat 8 OLI, utiliza-se a seguinte equação:

(4)

Onde:   é uma constante denominada de fator de ajuste do 
índice SAVI, podendo assumir valores entre 0,25 a 1, dependendo 

da cobertura do solo. Conforme Huete (1988) um valor de 0,25 é 
indicado para vegetação densa e de 0,5 para vegetação com densidade 
intermediária, enquanto o valor de  for 1 para vegetação com baixa 
densidade. Se o valor for igual a 0, seus valores tornam-se iguais 
aos valores do NDVI. Portanto, o valor de   mais utilizado é 0,5.
2.2.2 Índice de Área Foliar (IAF)

O IAF é um índice biofísico definido pela razão entre a área fo-
liar de uma vegetação e a unidade de área utilizada por esta vegetação, 
sendo um indicador da biomassa de cada pixel da imagem, computado 
pela seguinte equação empírica (ALLEN, 2002):

(5)

O IAF é um subproduto do NDVI e do SAVI, propiciando a 
corroboração das informações constatadas a partir dos dois primeiros 
índices.
2.3 Levantamento de Dados Climatológicos

Os dados meteorológicos utilizados para complementar os resul-
tados do estudo de avaliação da dinâmica vegetal na área de influ-
ência da UHE Três Marias foram disponibilizados pela da CEMIG 
(Companhia Energética de Minas Gerais), Instituto Nacional de 
Meteorologia (INMET), ANA (Agência Nacional de Águas). Foram 
necessários dados climatológicos referentes aos meses e anos dos ima-
geamentos (passagem do satélite), para os períodos úmidos e secos. 
Entretanto, houve grande dificuldade para a obtenção destes dados, 
que foram disponibilizados com vazios e na forma de dados brutos.
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3 RESULTADOS E DISCUSSÕES
A modelagem dos índices utilizados se relaciona com com-

portamento oposto da refletância da vegetação na região do visível 
(inversamente proporcional), portanto, quanto maior a densidade 
vegetal, menor é a refletância em função da absorção da radiação pelos 
pigmentos fotossintetizantes e quanto maior for a densidade vegetal, 
maior será a refletância devido ao espalhamento nas camadas das 
folhas. (BASTIAANSSEN,2002). 

No processamento das imagens foram utilizados três índices de 
vegetação, o Índice de Vegetação da Diferença Normalizada (NDVI), 
o Índice de Vegetação Ajustado ao Solo (SAVI) e o Índice de Área 
Foliar (IAF), para analisar o comportamento espectral da cobertura 
vegetal e identificar sua incidência e as áreas de solo descoberto.
3.1 Análise Comparativa da Dinâmica de Vegetação Atinente à 
Década de 1980 e ao Ano de 2016
3.1.1 Índice de Vegetação da Diferença Normalizada (NDVI)

O NDVI é uma modelagem da cartografia digital utilizada para 
analisar a condição da vegetação através de imagens geradas por 
sensores remotos, medindo-se a intensidade de atividade clorofilia-
na. É aplicado com finalidades como o monitoramento de lavouras, 
mapeamento da dinâmica vegetal, de áreas agrícolas e modelização 
hidrológica. 

A equação NDVI é realizada em cada pixel nas bandas dos canais 
vermelho e infravermelho próximo, resultando num valor entre -1 e 1. 
Valores próximos a 1 indicam maior vigor vegetal na representação do 
pixel e valores negativos/próximos de 0 indicam água, solo exposto ou 
presença de nuvens, pouca atividade clorofiliana. (ROSENDO, 2005).

Figura 1 – Comparativa de análises NDVI: Década de 1980 e Ano de 2016

Fonte: Mapas elaborados pelos autores.
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Nota-se, no período úmido, que na década de 1980 o maior vigor 
vegetativo aglomera-se na região Central da UHE Três Marias, a leste 
e oeste. Há alguns polígonos de vegetação que podem identificar uma 
incidência de áreas agricultáveis. Ainda no período úmido verifica-se 
que a sudeste, sudoeste e até mesmo nas margens dos rios afluentes, os 
índices de vegetação demonstram maior vigor em relação ao período 
seco, o que pode ser justificado pela característica típica da vegetação 
de cerrado diante da disponibilidade de água no sistema, tornando-se 
mais exuberante. Já no período seco, em decorrência da escassez de 
água no sistema, os estratos vegetativos tendem a diminuir a sua área 
foliar e, consequentemente, a sua vivacidade.

Figura 2 – Recorte Ampliado do NDVI: 2016, Período Seco

Fonte: Autores. Ampliação do NDVI: 2016, evidenciando a interferência antrópica.

É imprescindível relatar o grande número de pivôs agricultáveis 
que surgiram, principalmente na área nordeste, centro-leste, centro-
-sul e centro-oeste do reservatório, comparando-se com a década de 
1980. Há também um grande número de pivôs a sul (coordenadas 19° 
00’ O e 44° 70’ S). Esta proximidade em relação reservatório da UHE 
certamente está relacionada ao interesse da exploração hídrica. Ainda 
concernente às áreas de agricultura, percebe-se que se situam princi-
palmente a centro-leste e centro-oeste, bem como a nordeste da UHE. 
A partir dos formatos característicos da vegetação plantada, é possível 
corroborar que decorre a antropização de parcela majoritária da área.

Ainda em caráter comparativo, é importante mencionar a possibi-
lidade de perceber a diminuição da lâmina d’água na calha do Rio São 
Francisco, vez que de acordo com o Gráfico 4, o ano de 2014 represen-
tou um período escasso de estiagem mais duradouro. Considerando 
o cenário pluvial do ano anterior, o Rio São Francisco provavelmente 
estava em fase de reabastecimento, elevando-se a disponibilidade hí-
drica no sistema. 

Considerando-se tais constatações, comparou-se a dinâmica da 
vegetação com os dados climatológicos de temperatura e precipitação, 
tendo vista das datas dos imageamentos.
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Gráfico 1 – Médias de Temperatura, 1961-90

Fonte: RAMOS; SANTOS e FORTES, 2009.

Gráfico 2 – Médias de Precipitação, 1961-1990

Fonte: RAMOS; SANTOS e FORTES, 2009.

Gráfico 3 – Médias de Temperatura Máxima, 2016

Fonte: CEMIG, 2017. Elaborado pelo autor, 2017.

Gráfico 4 – Médias de Precipitação, 2008-2016

Fonte: CEMIG, 2017. Elaborado pelos autores, 2017.
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3.1.2 Índice de Vegetação Ajustado ao Solo (SAVI) e Índice de 
Área Foliar (IAF)

Os resultados do SAVI expressam similaridades em relação aos resultados obti-
dos com os valores do NDVI. Todavia, este processamento de imagens com a aplica-
ção do fator de ajuste ao solo de 0,5 destaca mais a influência do solo exposto, prin-
cipalmente no início da retomada do desenvolvimento da vegetação. O IAF também 
é um índice biofísico que é definido pela razão entre a área foliar de toda vegetação 
pela unidade de área utilizada por esta vegetação, que é um indicador da biomassa de 
cada pixel da imagem. Por tratar-se de um subproduto do NDVI e SAVI a análise é 
muito semelhante aos dois índices anteriores.

Figura 3 – Comparativa de análises SAVI: Década de 1980 e Ano de 2016

Fonte: Mapas elaborados pelos autores.
Comparando-se o SAVI para ambos os períodos, tanto da década 

de 1980 quanto do ano de 2016, constata-se que os valores negativos 
de SAVI estão representando água (cor azul), os valores mais baixos são 
áreas com vegetação rala ou solo exposto (verde e marrom claros) e os 
valores altos são áreas com vegetação densa (verde).
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Figura 4 – Comparativa de análises IAF: Década de 1980 e Ano de 2016

Fonte: Mapas elaborados pelos autores.

Corroboram-se as discussões anteriores, uma vez que ambos iden-
tificam as mesmas áreas com maior exuberância em termos de área 
foliar. A relativa incidência de menores valores no IAF pode estar as-
sociada aos valores muito altos que representam estratos de vegetação 
intensos, em observação à central da UHE, onde os índices, concomi-
tantemente, confirmam a existência de estratos de cobertura vegetal 
acentuados.

Concernente ao ano de 2016, no período seco, tem-se que a mo-
delagem provavelmente interpretou a presença de nuvens finas que 
influem na absorção do espectro eletromagnético pelo sensor OLI, 
captando e lendo-as como presença de água, o que justificam as feições 
azuis, principalmente a nordeste, oeste e noroeste do mapeamento. 

4 CONCLUSÕES

Percebeu-se o potencial de aplicabilidade prática das técnicas em-
pregadas. A comparativa de análises deixou evidente que não ocorreram 
grandes variações físicas nos índices de vegetação na área de influência 
da UHE Três Marias. Entretanto, em decorrência das diferentes carac-
terísticas morfológicas e feições distintas que os estratos vegetativos as-
sumem no decorrer da análise, principalmente a partir de 2005, nota-se 
que há incidência de intervenções antropogênicas com fins lucrativos 
no entorno da UHE, indicando a substituição da vegetação nativa pela 
vegetação plantada agricultável e pivôs.

Apesar de não ter sido, a início, objetivo desta pesquisa, a análise 
das modelagens de vegetação permitiu perceber uma significativa di-
minuição na lâmina d’água no curso do Rio São Francisco, o que certa-
mente influencia uma série de variáveis ambientais e afeta a qualidade 
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do ecossistema de toda a região direta e indiretamente influenciada 
pela Bacia Hidrográfica do São Francisco.
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RESUMO

O presente estudo teve como objeto de discussão o princípio da supre-
macia do interesse público sobre o interesse privado, tendo como foco o 
estudo dos paradigmas de Estado para compreender a relação entre a es-
fera pública e esfera privada desde o surgimento do que chamamos direito 
moderno. A pretensão foi apresentar pontos críticos na doutrina do Direi-
to Administrativo brasileiro. Para tanto, optou-se pela Teoria Discursiva 
do Direito de Jürgen Habermas como referencial teórico. A preocupação 
com a efetivação de um Estado Democrático de Direito foi algo que jus-
tificou a pesquisa, exatamente por entender que a noção de supremacia 
de um interesse sobre o outro não é concordante com conquistas demo-
cráticas. Diante disso, elencou-se como objetivo geral a compreensão, de 
modo detalhado, do princípio da supremacia do interesse público e, claro, 
da teoria discursiva do direito no que se refere à relação entre público e 

privado e à legitimidade do direito positivo. Foram analisados e avalia-
dos os argumentos em defesa da supremacia do interesse público sobre o 
privado de modo a rebater criticamente ponto a ponto os seus principais 
fundamentos. A partir da discussão do conceito de democracia, reforçou-
-se a importância da noção de princípios como normas que devem contar 
com a possibilidade de uma aceitabilidade universal e racional por parte 
dos seus destinatários. Por fim, apresentamos uma proposta crítica de re-
leitura de toda uma doutrina administrativista que vem fundamentando 
compreensões inadequadas do papel do Estado frente aos direitos indivi-
duais fundamentais.

Palavras-chave: Supremacia. Interesse. Público. Privado. Procedimenta-
lismo. Habermas.
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1 INTRODUÇÃO

O presente estudo teve como objeto de discussão o princípio da 
supremacia do interesse público sobre o interesse privado. A pretensão 
foi apresentar pontos críticos na doutrina do Direito Administrativo bra-
sileiro. Para tanto, optamos pela Teoria Discursiva do Direito de Jürgen 
Habermas como referencial teórico. A preocupação com a efetivação de 
um Estado Democrático de Direito foi algo que justificou a pesquisa, 
exatamente por entender que a noção de supremacia de um interesse 
sobre o outro não é concordante com conquistas democráticas.

Assim, apresentou-se como problema de pesquisa: em que medida 
a definição da supremacia do interesse público sobre o privado como 
princípio do Direito Administrativo pode ser compreendida como uma 
agressão à ideia de democracia?

A pesquisa teve como foco o estudo aprofundado dos paradigmas 
de Estado para compreender a relação entre a esfera pública e esfera 
privada desde o surgimento do que chamamos direito moderno. Pre-
tendeu-se analisar e avaliar os argumentos em defesa da supremacia do 
interesse público sobre o privado de modo a rebater criticamente ponto 
a ponto os seus principais fundamentos.Em residências o uso de água 
quente representa uma conveniência no intuito de melhorar o conforto 
e a higiene dos ambientes e das pessoas, porém vem sendo uma fonte 
de desperdícios das primeiras águas, principalmente no chuveiro. (MA-
CINTYRE, 2010).

A partir da discussão do conceito democracia, buscou-se reforçar 
a importância da noção de princípios como normas que devem contar 
com a possibilidade de uma aceitabilidade universal e racional por parte 
dos seus destinatários. Finalizou-se com uma proposta crítica de relei-
tura de toda uma doutrina administrativista que vem fundamentando 

compreensões inadequadas do papel do Estado frente aos direitos in-
dividuais fundamentais.

Diante disso, teve-se como objetivo geral a compreensão, de 
modo detalhado, do princípio da supremacia do interesse público e, 
claro, da teoria discursiva do direito no que se refere à relação entre 
público e privado e à legitimidade do direito positivo.

2 MEDODOLOGIA

A partir de uma proposta de pesquisa bibliográfica, pretendeu-se 
disponibilizar uma pesquisa que visasse reconstruir as bases do direito 
público e do direito privado, já que nem o Estado Liberal e nem o 
Estado social ofereceram saídas adequadas à uma perspectiva de de-
mocracia que leva a sério a tensão permanente entre público e privado; 
entre soberania popular e direitos humanos. A justificativa para isso se 
baseou na necessária busca de aplicabilidade teórico-prática do direi-
to orientada por um projeto de construção de uma democracia, aqui 
entendida como um processo público contínuo de aprendizagem ca-
racterizada por uma amarração paradoxal de princípios contraditórios 
(HABERMAS, 1997)

Para a crítica do princípio da supremacia do interesse público e pri-
vado foi utilizado como marco teórico a teoria discursiva do direito de 
Jürgen Habermas. De acordo com Habermas (1997) é no paradigma do 
Estado Democrático de Direito que vai haver uma reformulação das rela-
ções entre esfera privada e esfera pública.
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3 RESULTADO E DISCUSSÃO

No paradigma do Estado Liberal, a partir da ideia de uma Es-
tado não intervencionista, principalmente no que se refere à econo-
mia e ao mercado, a relação entre as duas esferas, pública e privada, 
é uma relação de distanciamento de modo a proteger a esfera privada 
de ingerências por parte do Estado. Aqui, parece ficar clara a relação 
de prioridade dos direitos individuais em detrimento dos interesses 
sociais, que no caso, ainda nem existiam. 

Já no paradigma do Estado Social, ou Estado de Bem-Estar So-
cial, não há mais distanciamento entre as duas esferas, há na realidade 
uma apropriação dos interesses privados por parte do Estado, agora 
a esfera privada passa a ser entendida como parcela mínima da es-
fera pública. O Estado Social praticamente aniquila a esfera privada 
na medida em que interfere quase que totalmente naquilo que antes 
era estritamente privado; tal como economia, mercado, família, etc. A 
ideia básica por trás dessa mudança paradigmática está na redistribui-
ção da riqueza, na redução de desigualdade e na construção de uma 
sociedade mais igualitária. 

Percebeu-se, com a pesquisa, que os dois paradigmas acima des-
critos passam por crises sérias que acabam justificando a necessidade 
de reconstrução do Estado, do Direito, da Constituição, assim como, 
do significado das esferas pública e privada. Depois de passarmos por 
um paradigma que garante a liberdade econômica sem se importar com 
igualdade e por outro que, para garantir a igualdade, deve reduzir a li-
berdade, surge a grande novidade no constitucionalismo do pós-guerra, 
começam as surgir Constituições democráticas no mundo. 

A partir de então, a relação entre esfera pública e privada, o papel 
do direito e do Estado, passam a ser revisitados e revisados. Agora a 

esfera pública não se refere ao Estado, nem a esfera privada àquilo que 
podemos fazer sem limitações estatais. Há uma relação de co-origina-
lidade e co-dependência entre as duas esferas.

É extremamente importante a compreensão da relação comple-
mentar das duas esferas, pois se de um lado alguns defendem o libera-
lismo, no qual a esfera privada é protegida da interferência do Estado, 
e de outro defendem o Estado de Bem-Estar Social, em que a esfera 
pública engloba a privada, os dois estão errados pelos seus extremos. 
O direito, numa perspectiva procedimental, deve garantir a comunica-
ção entre as duas esferas de modo a atender os diversos interesses que 
estão em jogo em um espaço verdadeiramente democrático. Não pode 
haver subordinação, nem supremacia de interesse sobre outro, isso seria 
desconsiderar a tensão permanente entre o social e o individual, entre 
o público e o privado, pois na sobreposição do social sobre o privado, 
tem-se a injustiça da maioria, e na defesa do privado de interferências 
públicas, tem-se a injustiça do egoísmo e do individualismo.

Habermas (1997) nos oferece uma teoria muito mais adequa-
da a um direito que se pretende democrático, ele coloca em xeque as 
concepções subjetivistas de justificação ou fundamentação dos direi-
tos fundamentais, exatamente no sentido que essas, ao buscarem um 
enfoque de tais direitos numa perspectiva meramente individualista, 
perderam a sua força de convencimento numa sociedade cada vez mais 
complexa, exatamente por não levarem em consideração a socialidade 
desses direitos e ou caráter discursivo. É o que Habermas (1997, p. 
138-139) afirma: 

O almejado nexo interno entre soberania popular e direitos huma-
nos só se estabelecerá, se o sistema dos direitos apresentar as con-
dições exatas sob as quais as formas de comunicação – necessárias 
para uma legislação política autônoma – podem ser institucionali-
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zadas juridicamente. O sistema dos direitos não pode ser reduzido a 
uma interpretação moral dos direitos, nem a uma interpretação éti-
ca da soberania do povo, porque a autonomia privada dos cidadãos 
não pode ser sobreposta e nem subordinada à sua autonomia polí-
tica. A co-originalidade da autonomia privada e pública somente se 
mostra, quando conseguimos decifrar o modelo da auto legislação 
através da teoria do discurso, que ensina serem os destinatários si-
multaneamente os autores de seus direitos.

4 CONCLUSÃO

Concluiu-se com o trabalho que há, em relação ao objeto de pes-
quisa, na compreensão do princípio da supremacia do interesse público 
sobre o interesse privado, um modo bem diferente de compreensão das 
duas esferas e da relação entre as mesmas. Assim, no paradigma no 
Estado Liberal a esfera pública é extremamente reduzida, o Estado, por 
exemplo, não irá interferir no domínio econômico para garantir a reali-
zação de uma dimensão social. No paradigma do Estado de Bem-Estar 
Social, no qual há uma clara defesa da supremacia do interesse público 
sobre o interesse privado, a esfera privada é que se torna bastante re-
duzida; aqui, sim o Estado realizará ações voltadas para a realização do 
social e com isso promoverá uma redução da esfera privada.

Conclui-se, também, que tais paradigmas de Estado são também pa-
radigmas de democracia; uma democracia liberal e uma democracia social. 
A questão que se coloca é qual desses dois paradigmas se adequa às novas 
exigências de uma sociedade cada mais complexa como a que vivemos. 

As sociedades contemporâneas exigem legitimidade do poder do 
Estado, diante disso, percebeu-se que nenhum dos dois paradigmas 
consegue suprir tal exigência. O Estado Liberal não cumpre tais exi-

gências exatamente por dar um tratamento formal à igualdade, o que 
acaba por ser determinante no papel não atuante do Estado frente a 
promoção das políticas públicas de inclusão social. Por sua vez, embora 
o Estado Social seja em sua essência um realizador da igualdade, em-
bora tenha por natureza a intervenção no domínio econômico para a 
realização de uma redistribuição da riqueza, ele acaba interferindo na 
autonomia da vontade e gerando uma situação de dependência extrema 
de parcela da sociedade de menos favorecidos, além de, no campo do 
Direito Administrativo, dar muita força ao Estado quando reforça a 
ideia de uma supremacia do interesse público sobre o interesse privado.

Conclui-se, portanto, que a Teoria que consegue enfrentar o pro-
blema da legitimidade da atuação do Estado de modo que todos os 
afetados não sintam a decisão estatal como uma decisão unilateral, mas 
como uma decisão construída intersubjetivamente e preserve tanto os 
direitos humanos como a soberania popular, por entender que demo-
cracia é um processo contínuo de aprendizado contínuo marcado por 
uma tensão permanente entre público e privado, de modo a dar a mes-
ma importância para ambos os lados, é a Teoria Discursiva de Haber-
mas; só essa Teoria pode ser capaz de reconstruir os fundamentos do 
Estado e de sua atuação sem que se comprometa a tensão constitutiva 
do Direito Moderno entre facticidade e validade.
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A APLICAÇÃO DAS NORMAS CONTÁBEIS NA ELABORAÇÃO DA DEMONSTRAÇÃO  
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RESUMO

A Contabilidade é uma ferramenta de gestão essencial para a geração 
de valor na tomada de decisões das empresas, pois fornece informações 
necessárias e auxilia as organizações nos processos das necessidades de 
aperfeiçoamento das novas tecnologias de mercado se tornando assim 
indispensável para o sucesso das empresas. Diante da grande importân-
cia dessa ferramenta para o cenário econômico este trabalho teve como 
objetivo estudar e analisar a Demonstração do Valor Adicionado DVA 
da empresa Magazine Luiza, com foco na importância da aplicação das 
normas conforme exigido pelo Comitê de Pronunciamento Contábil – 
CPC 09. Foi feita uma coleta de dados e análises das demonstrações 

financeiras da empresa do ano de 2014 e 2015. Sendo assim, foi possí-
vel verificar a existência da aplicação das normas na empresa de forma 
digna e concisa.
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1 INTRODUÇÃO

As Normas Contábeis são regras que determinam quais procedi-
mentos técnicos ou profissionais, que devem ser realizados pelo con-
tador para devido registro contábil. Essas normas se subordinam aos 
princípios contábeis e podem ser modificadas de acordo com a evolu-
ção das atividades econômicas e empresariais de cada país. Além disso, 
cada país possui formas individuais de realizar seus relatórios contábeis 
(CFC, 2003). Essas regras existem para criar algo compreensível aos 
usuários da contabilidade, ou seja, para que haja uma padronização para 
todos. Faz-se necessário que as organizações utilizem as normas con-
tábeis de forma íntegra em suas demonstrações financeiras pois, a não 
aplicação correta das mesmas pode criar grandes divergências e trans-
tornos aos usuários interessados. E ainda para melhor segmento das 
normas, temos o Comitê de Pronunciamento Contábeis (CPC) que é 
um compilado de normas que apresentam simplificações importantes 
que, além de facilitar a implantação nas pequenas empresas, também 
visa auxiliar nas normas internacionais de contabilidade.

As demonstrações contábeis agregam informações relevantes para 
as organizações indicando fatos ocorridos, determinando a situação 
atual e permitindo uma visão das tendências futuras das mesmas. Em 
2007, com a implantação da Lei 11.628 ocorreram várias alterações nas 
demonstrações contábeis, sendo acrescentada a Demonstração do Va-
lor Adicionado (DVA) como obrigatória nas demonstrações contábeis. 
Haja vista que ela é parte integrante do grupo dos relatórios que tem 
a função de evidenciar o papel social das empresas, apresentando cla-
ramente suas riquezas. (SANTOS; SCHMIDT, 2011) Este demons-
trativo está fundamentado no conceito de macroeconomia, buscando 
apresentar a parcela de contribuição que a empresa tem na formação do 

Produto Interno Bruto (PIB). Entretanto existe diferenças na formula-
ção da DVA entre os modelos contábil e econômico, pois sobre o ponto 
vista econômico o cálculo do PIB é realizado com base na produção 
enquanto contábil se baseia no regime de competência (FIPECAFI, 
2010). Considerando a responsabilidade social que têm as entidades 
econômicas, o conteúdo da informação da DVA possui grande relevân-
cia nesse âmbito, pois, ela transmite informações sobre a riqueza gerada 
pelas entidades e a distribuição entre todos os agentes econômicos que 
tiveram participação em sua criação.

Diante disso, essa pesquisa teve como alvo estudar e analisar a 
Demonstração do Valor Adicionado do Magazine Luiza referente aos 
anos de 2014 e 2015, verificando a aplicabilidade e a relevância das 
normas na elaboração dessa demonstração contábil. 

2 METODOLOGIA

Na presente pesquisa foram consultados importantes autores 
e obras, tais como: Pronunciamentos Técnico CPC 09, CARLIN; 
HOOG (2011), SANTOS e SCHMIDT (2011), FIPECAFI (2010) 
e CFC (2003) para construir o raciocínio e promover a análise. Para se 
chegar aos resultados apresentados foram feitos estudos da literatura 
contábil para compreender o tema, a partir daí foram coletados infor-
mações para avaliar a situação de determinado período da demonstra-
ção financeira do Magazine Luiza.
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A elaboração da DVA envolve o entendimento de conceitos perti-
nentes ao seu conteúdo. As informações são encontradas nos controles 
contábeis. Ou seja, esse demonstrativo constitui-se “da reorganização 
dos dados utilizados para elaboração da DRE, com o objetivo de refle-
tir o valor que a empresa adicionou à economia e sua forma de distri-
buição conforme foi mencionado anteriormente”. (LUCA et al., 2009, 
p. 42). As companhias de capital aberto devem respeitar os quesitos 
mínimos exigidos pela legislação ao elaborar a DVA, conforme o mo-
delo definido pelo Pronunciamento Técnico CPC 09, aprovado pela 
deliberação n° CVM 557/08 e Resolução n° 1.138/08 da CFC. Por se 
tratar de uma empresa de capital aberto a Magazine Luiza de acordo 
com a Lei Societária 11.638 de dezembro de 2007, deve publicar os 
demonstrativos, Balanço Patrimonial, DRE, incluindo a DVA, no final 
cada exercício social. 

Para evidenciar se a empresa Magazine Luiza cumpriu com as 
normas contábeis CPC 09, foi necessário efetuar um comparativo de 
cada grupo da DVA dos períodos de 2014 e 2015 a partir dos quais 
foi feita também uma análise horizontal para mensurar a evolução das 
contas, seja positiva ou negativa a fim de avaliar a consistência e a uni-
formidade dos lançamentos contábeis de maior impacto. Na tabela a 
seguir (Tabela 1) estão descritas todas as informações contidas na DVA 
submetidas a análise.

Tabela 1 – Análise Horizontal

Fonte: Site Magazine Luiza



SABERES Sete Lagoas nº. 04 | 2018 70

4 CONCLUSÃO

O assunto estudado permitiu verificar a importância da aplicação 
das normas contábeis na elaboração de uma demonstração financeira. 
Visto que a contabilidade tende a uma padronização, e para isso as nor-
mas devem ser empregadas de forma correta e atender aos requisitos do 
mercado mundial. Através da análise dos dados da empresa Magazine 
Luiza, foi possível constatar que as contas apresentadas na DVA da 
empresa, estão de acordo com o exigido pelas normas contábeis e pelo 
CPC 09.
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ESTUDO DE PATOLOGIAS EM PAVIMENTOS FLEXÍVEIS

Ellen Teixeira Gusmão1  
Lucimar Arruda Viana2

RESUMO

O objetivo deste trabalho foi levantar as principais patologias na pa-
vimentação flexível do bairro Nossa Senhora do Carmo I, em Sete La-
goas – MG, assim como identificar as suas prováveis causas. Para que 
esse objetivo fosse atendido, foram realizadas pesquisas bibliográficas, 
entrevistas, análises visuais e medições. Identificou-se que o pavimento 
do bairro em estudo apresentou diversas patologias, e suas prováveis 
causas variavam de acordo com o trecho e o tipo de problema. Verifi-
cou-se, ainda, que havia ausência de manutenções efetivas e periódicas 
no bairro em estudo, assim como o mesmo não possuía uma drenagem 
adequada. O estudo evidenciou que é fundamental que o projeto, exe-

cução e manutenção sejam realizados corretamente, de forma a evitar 
ou minimizar a perda de qualidade estrutural e funcional da via precoce-
mente e, com isso, gerar incrementos de elevação de custo e de queda 
de segurança.

Palavras-chave: Pavimentação. Manutenção. Defeitos. Bairro Nossa  
Senhora Do Carmo I. Sete lagoas.
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1 INTRODUÇÃO

O transporte rodoviário é um modal muito utilizado para o deslo-
camento de cargas e pessoas. Dessa forma, o estado da via (estrada ou 
rua) tem um papel relevante no desenvolvimento de uma cidade ou país.

A condição da via está atrelada à pavimentação, pois esta propor-
ciona melhoria nas condições de rolamento com conforto, segurança 
e economia, e, com isso, concede benefícios diretos aos usuários 
(SANTOS, 2011).

O estado do pavimento, segundo Santos (2011), é um dos fatores que 
interfere fortemente no custo operacional da atividade de transporte, uma 
vez que tem relação direta com o consumo de combustível, tempo de via-
gem, manutenção dos veículos e da própria estrutura. Além disso, podem 
intervir na segurança e qualidade de vida dos usuários e, negativamente, no 
meio ambiente. 

Com isso, é possível observar a importância da pavimentação para a 
sociedade, no entanto, podem surgir as chamadas “Patologias”. O termo 
“patologia”, na área da construção civil, refere-se a defeitos que possam 
vir a surgir. Tendo em mente as patologias encontradas em vias, o Depar-
tamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT, 2005) infor-
ma que as soluções de manutenção para tais devem atender às causas de 
deterioração e serem eficientes no reparo e prevenção ao reaparecimento 
dos defeitos. Ainda segundo o DNIT (2005), o conhecimento das causas 
é fundamental para que se possam assimilar as primícias da deterioração 
da via.

Este trabalho, em específico, se concentrou em patologias encontradas 
em pavimentos flexíveis, que, de acordo com o DNIT (2006), são pavi-

mentos, cuja camada suporta, de modo expressivo, as deformações elásticas 
geradas pelas cargas empregadas.

Existem diversos tipos de patologias que podem vir a surgir em 
pavimentos flexíveis. O DNIT (2003), menciona que as patologias 
mais comuns são: Fendas3; Afundamento4; Ondulação ou Corrugação5; 
Escorregamento6; Exsudação7; Desgaste8; e Panela ou buraco9.

Diante do exposto, os estudos das causas de patologias em pavi-
mentos flexíveis são de suma importância para que se possa entender as 
origens da deterioração do pavimento e, a partir desses e outros dados, 
escolher a solução mais viável de reparo ou reabilitação do pavimento, 
bem como reforçar o entendimento de que patologias em pavimentos 
podem ser evitadas ou mitigadas.

Nesse contexto, o presente trabalho teve por objetivo realizar um 
levantamento das principais patologias na pavimentação do bairro 
Nossa Senhora Do Carmo I, na cidade de Sete Lagoas – MG, e iden-
tificar suas prováveis causas.

2 METODOLOGIA

Para a realização deste trabalho, foi realizada uma pesquisa no site 
da prefeitura, pelo núcleo de Geoprocessamento da prefeitura de Sete 
Lagoas e CPRM (2013)10, a fim de verificar a existência de dados re-
lativos à pavimentação do bairro, tipo de solo, entre outros. Posterior-
mente, foi realizada a delimitação preliminar do bairro Nossa senhora 
do Carmo I, onde, a partir daí, foi feita uma visita inicial para o seu 

3 Fissuras ou trincas | 4 Deformidade distinguida por uma depressão aparente | 5 Uma deformidade aparente, ondulada ou corrugada | 6 Mudança de lugar do 
revestimento em referência à camada mais profunda | 7 Quantidade demasiada de ligante betuminoso na área superficial da pavimentação | 8 Desprendimento 
gradativo do agregado, dando assim um aspecto mais rugoso à superfície do pavimento 9 Depressão aparente que pode atingir às camadas subjacentes.
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simples reconhecimento. Nessa etapa, percorreu-se todas as ruas e, em 
razão de observações superficiais sobre as condições do pavimento, ex-
tensão e localização dos pontos atrativos, sucedeu-se a uma nova limi-
tação, escolhendo, no geral, aquelas mais representativas da condição 
do pavimento do bairro. Foi realizada então, uma pesquisa através do 
Google Maps11 a fim de identificar as respectivas extensões de cada rua. 

Foi feita uma entrevista com um engenheiro do órgão público res-
ponsável pela pavimentação das ruas dos bairros de Sete Lagoas com a 
finalidade de encontrar dados que englobasse a pavimentação do bairro 
em questão, tais como, materiais empregados, frequência e tipos de ma-
nutenção, entre outros.

Amostras das principais patologias encontradas em cada rua, fo-
ram então registradas, com muito cuidado para minimizar as distorções 
nas imagens. Além desse cuidado, as patologias foram fotografadas 
juntamente com uma caneta marca texto, com intuito de se ter uma 
noção das suas dimensões e estado da via, através das imagens.

envolvidos e o interesse  na aquisição do conhecimento, influenciam 
diretamente o processo de aquisição de conhecimento nas sucessões e 
isso, pode então, estar sendo comprovado nesses resultados.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Delimitação

Na FIG. 1 é possível observar a delimitação das ruas Pirapama 
(650m de extensão), Xavantes (300m de extensão), Jurunas, Iracema 
(600m de extensão), Praça Clarindo Cassimiro Silva (300m de exten-
são) e Caiapós (650m de extensão), que foram alvo deste estudo. 

Figura 1 – Delimitação das ruas estudadas (em amarelo)

 

Fonte: Prefeitura de Sete Lagoas – Secretaria Municipal de Planejamento Orçamen-
to e Tecnologia, 2015.

3.2 Informações fornecidas pelo site da prefeitura e entrevista 
com órgão responsável 

Conforme informações fornecidas no site da prefeitura, pelo nú-
cleo de Geoprocessamento da prefeitura de Sete Lagoas e CPRM 
(2013)12, o solo do bairro em questão é formado por calcilutitos e cal-
cissiltitos bege, róseos, cinza claro e esverdeados, maciços, laminados, 
com estilólitos e estrutura de carga. 

10 Dados de 2003 
11 Pesquisa realizada em 2017
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De acordo com o engenheiro do órgão público responsável, o lote-
amento do bairro Nossa Senhora do Carmo I foi realizado em 1962 e, a 
partir dessa data, a pavimentação foi sendo feita gradativamente. Segun-
do ele, na pavimentação das ruas de Sete Lagoas é, comumente, usado o 
CBUQ13 CAP14 50/70, faixa C, com espessura de 4 a 5 cm, como camada 
de revestimento. Todavia, não se dispunha de dados específicos da pavi-
mentação do bairro em questão, como por exemplo, camadas, materiais 
empregados e solicitação do tráfego de projeto, assim como não havia 
dados a respeito das características do solo no que se referia à resistência 
pelo ensaio CBR15. Quando questionado sobre o tipo e frequência de 
manutenção realizada no bairro, mencionou que eram realizadas opera-
ções Tapa-Buracos anualmente.

3.3 Análise visual das patologias

Para a apresentação dos resultados do levantamento das patologias 
da pavimentação do bairro Nossa Senhora do Carmo I, os itens foram 
separados de acordo com as ruas estudadas.

3.3.1 Rua Pirapama 

Na rua Pirapama, dentre as amostras registradas, foi possível ob-
servar a presença de: Fissuras; Trincas isoladas que variavam de 0,53m 
a 2,3m; E trincas interligadas do tipo Couro de jacaré com área aproxi-
mada que variava entre 0,23m² e 2,5m²; Desgaste superficial em grande 
parte da extensão; Princípio de formação de buracos em decorrência do 
couro de jacaré; E uma suave ondulação. A Figura 2 apresenta algumas 
das referidas patologias. 

Figura 2 – Desgaste superficial (A), buracos (B), Fissuras e trincas (C) 
e Couro de jacaré (D).

Fonte: autora (2017)

3.3.2 Rua Xavantes

As amostras registradas da rua Xavantes contiveram: Fissuras; Trin-
cas isoladas que oscilavam de 1,3m a 2,3m; E trincas interligadas do tipo 
Couro de jacaré com área aproximada oscilando entre 0,36m² e 3,64m².

Nesse trecho foi registrado, também: Desgaste superficial em 
grande parte da extensão; Panelas em seu estágio inicial, com dimen-
sões aproximadas de 0,011m², 0,045m² e 0,14m²; E uma leve ondula-
ção, conforme alguns destes são apresentados na Figura 3. 

 
Figura 3 – Desgaste superficial (A), buracos (B), Couro de jacaré (C) 

e Trincas isoladas (D).

Fonte: autora (2017)

12 Dados de 2003 | 13  Concreto betuminoso usinado a quente  
14 Cimento asfáltico de petróleo | 15 California Bearing Ratio (Índice de Suporte Califórnia)
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3.3.3 Rua Jurunas

Na rua Jurunas, dentre as amostras registradas, foi detalhado: Fis-
suras; Uma trinca isolada transversal de 90 cm; A presença de uma suave 
ondulação; E panelas em seu estágio inicial, nas quais foram detalhadas 
duas com dimensões aproximadas de e 0,45m² e 1,25 m². A Figura 4 
ilustra algumas destas patologias.

 
Figura 4 – Desgaste superficial (A), ondulação (B) e panela (C)

Fonte: autora (2017)

3.3.4 Rua Iracema

A rua Iracema, em toda extensão, apresentou somente fissuras e em 
pequena quantidade.

3.3.5 Rua da praça Clarindo Cassimiro

Na praça Clarindo Cassimiro foi possível encontrar: Fissuras; 
Trincas interligadas do tipo Couro de Jacaré que variavam de 0,77m² a 
7,56m²; Escorregamento; Desgaste superficial; E afundamento. A Figu-
ra 5 retrata parte destas patologias.

 

Figura 5 – Couro de Jacaré (A), Desgaste superficial (B), Panela (C), 
Afundamento (D) Escorregamento (E).

Fonte: autora (2017)

3.3.6 Rua Caiapós

Na rua Caiapós havia a presença de: Fendas, nas quais foram deta-
lhados, como amostras, duas trincas interligadas do tipo Couro de Jacaré, 
com dimensões aproximadas de 0,84m2 e 0,57m2; Afundamento, com 
profundidade que chegou a 5 cm; Desgaste Superficial; E Princípio de 
formação de panelas, conforme alguns destes podem ser percebidos na 
Figura 6.

 
Figura 6 – Afundamento (A), Desgaste superficial (B), Panela, Trincas 

e Couro de Jacaré (C)

Fonte: autora (2017)
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3.4 Análise visual de serviços de manutenção

A abordagem deste item teve como finalidade verificar se foram 
realizados serviços de manutenções, como afirmado pelo engenheiro do 
órgão público responsável. Além disso, dependendo do tipo de serviços 
e da condição realizada, pode-se extrair informações relevantes sobre as 
causas das patologias no pavimento. 

Nas visitas in loco visualizou-se que, no mínimo, foram feitos ser-
viços de remendos e possíveis recapeamentos.

3.4.1 Remendo

A figura 7 apresenta alguns dos remendos observados nas ruas 
Pirapama, Xavante, Praça Clarindo Cassimiro e Caiapós.

 
Figura 7 – Afundamento (A), Desgaste superficial (B), Panela, Trincas 

e Couro de Jacaré (C)

Fonte: autora (2017)

3.4.2 Recapeamento

Na pavimentação da Praça Clarindo Cassimiro e na rua Caiapós, 
foi possível notar, através de panelas, a existência de um calçamento 
preexistente. Não tem como ter certeza se esse calçamento percorria 

toda a extensão devido à falta de dados, mas estimou-se que sim. Por-
tanto, nesses trechos, presumiu-se que foi feito o recapeamento em 
cima do calçamento preexistente.

O processo de recapeamento também foi realizado na rua Irace-
ma. Segundo a pesquisa realizada com os moradores da rua, antes de 
haver a pavimentação asfáltica na rua, o trecho continha um calçamen-
to como revestimento, e que, a rua havia sido asfaltada, somente há 
aproximadamente dois anos.

Pela falta de dados, foi incerto chegar à conclusão se foi retirado 
ou não o calçamento preexistente antes de realizar a pavimentação as-
fáltica na rua Iracema.

O bairro, em questão, é antigo, e, com isso, não é incomum ter 
ruas que tenham sido originalmente pavimentadas por calçamento. 
Presumiu-se que, nesse trecho, foi realizado o recapeamento, devido à 
necessidade de fornecer um conforto maior ao usuário.

3.5 Drenagem

Em relação à drenagem, verificou-se que as ruas Caiapós, Pira-
pama, Xavantes, Iracema e Praça Clarindo Cassimiro não possuíam 
boca de lobo e as sarjetas estavam imperceptíveis. Somente o final da 
Rua Jurunas continha boca de lobo e um corte no asfalto de 6,4m² 
(4,0x1,6), presumidamente, feito pelo SAAE.

O sistema de drenagem também é fundamental para evitar o sur-
gimento de patologias precocemente e/ou acelerar a desintegração dos 
pavimentos. Assim, deve ser elaborado e executado adequadamente, 
com materiais de qualidade e com manutenções periódicas.
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3.6 Prováveis causas das principais patologias

Um fator que deve ser levado em consideração, é que a pavimen-
tação da rua Iracema se diferenciou das outras avaliadas, pois continha 
apenas fissuras e em pequena quantidade, se comparado com as demais. 
Isso já era de se esperar devido ao fato de ter sido feito recapeamento 
e, segundo a pesquisa realizada no bairro, essa manutenção era relati-
vamente nova16. A provável causa das fissuras encontradas em tal rua é 
o desgaste natural da pavimentação com a imposição de esforços sobre 
ele e os agentes de intempéries.

Os pavimentos das ruas Pirapama, Xavantes e Jurunas apresen-
taram fendas do tipo fissuras, trincas e pequenos buracos/panelas em 
sua extensão. Pode-se citar, como prováveis causas para tais patologias: 
o enfraquecimento natural do ligante com o tempo; fadiga gerada pelo 
tráfego e variações térmicas; drenagens inadequadas e ausência de ma-
nutenções efetivas e periódicas, fazendo com que, por exemplo, as fis-
suras se transformassem em trincas e, com o passar do tempo, originas-
sem os buracos/ panelas. As três ruas relatadas, também apresentaram 
suaves ondulações, que possivelmente foram originadas pela falha na 
dosagem do ligante betuminoso e essa patologia pode ter sido agravada 
pelo fato de serem ruas onde há constantes acelerações e desacelerações 
devido às paradas obrigatórias de ruas de bairro.

A rua da Praça Clarindo Cassimiro foi a única rua, dentre as ava-
liadas, que apresentou escorregamento, que, por sua vez, pode ter sido 
originado pela quantidade demasiada de ligante na dosagem. Tal trecho 
apresentou, também, outras patologias como fissuras, couro de jacaré, 
escorregamento, panelas e afundamento plástico localizado. O trecho 
apresentou uma grande quantidade de couro de jacaré, o que pode se 

dar devido à fadiga originada pelos esforços constantes que transitam 
por ali (área onde há uma concentração de bares, restaurante, uma pa-
daria, e uma praça), e/ou, até mesmo devido a erro de dosagem ou no 
processo executivo. As panelas encontradas na região foram originadas 
pelo desprendimento das trincas do tipo Couros de Jacaré, em que a 
falta de uma drenagem adequada e ausência de manutenção podem 
contribuir significativamente para a sua incidência. O afundamento 
plástico localizado indicou que havia uma deformação plástica em pelo 
menos uma das camadas da pavimentação. Nesse caso, como havia a 
ocorrência de escorregamento, o mais provável é que essa fluência plás-
tica estivesse no revestimento. É importante citar que o fato de man-
ter o calçamento e acrescentar o revestimento asfáltico por cima, pode 
gerar o desprendimento com maior facilidade do asfalto, caso não seja 
feita uma imprimação adequada ou haja uma quantidade significativa 
de material pulverulento no calçamento. Esses fatores podem também 
ter contribuído para a formação de panelas. 

Na rua Caiapós, foi possível observar a existência de fissuras, couro 
de jacaré e afundamento plástico em trilhas de rodas. Pode-se citar, 
como prováveis causas para tais patologias: o enfraquecimento natural 
do ligante com o tempo; fadiga gerada pelo tráfego; variações térmicas; 
drenagens inadequadas e ausência de manutenções efetivas e periódi-
cas. É importante citar que, assim como na Praça Clarindo Cassimiro, 
o fato de manter o calçamento e acrescentar o revestimento asfáltico 
por cima, pode gerar o desprendimento com maior facilidade do as-
falto, caso não tenha sido feita uma imprimação adequada ou houvesse 
uma quantidade significativa de material pulverulento no calçamento. 
Outro fator que deve ser levado em consideração é que, como o reves-
timento asfáltico foi acrescido por cima do calçamento, provavelmente, 

16 Segundo os moradores, o recapeamento da rua Iracema foi realizado há aproximadamente dois anos atrás.
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sem ter dados sobre a compactação do solo, o afundamento em trilho 
de rodas pode ter sido originado pela falta de compactação do solo.

Excluindo a rua Iracema, as demais apresentaram desgastes super-
ficial, que geralmente são causados pelos impactos e esforços de tração 
oriundas do tráfego com o passar do tempo. A falha na dosagem (quan-
tidade inferior de ligante) ou execução (temperatura inadequada) pode 
acelerar esse processo.

4 CONCLUSÃO

A pavimentação do bairro Nossa Senhora do Carmo I continha 
diversos tipos de patologias, sendo que as mais encontradas foram: fis-
suras; trincas isoladas; Couro de Jacaré; suaves ondulações; buracos/
panelas e desgaste.

As prováveis causas para tais patologias variaram de acordo com o 
tipo de patologia e trecho estudado. 

Os últimos serviços de manutenção realizados foram remendos, 
possivelmente para reparar buracos/panelas. Já na rua Iracema, foi exe-
cutado o recapeamento, provavelmente, tendo em vista um conforto 
maior do usuário.   

A maioria das patologias levantadas, caso não reparadas conti-
nuariam a progredir e, com isso, gradativamente, deterioraria o pavi-
mento e, por consequência, oneraria cada vez mais o reparo da via, e, 
dependendo do estado, poderá necessitar de reabilitação. Além disso, 
prejudicaria ainda mais os usuários das vias do bairro em estudo, prin-
cipalmente no custo e segurança.

As incidências significativas de patologias poderiam ter sido evi-
tadas ou mitigadas, caso tivessem sido realizados rotineiros serviços de 
manutenção/conservação e uma drenagem correta. A correta dosagem e 

execução também são fundamentais para evitar determinadas patologias 
ou seu surgimento precoce. 

A ausência, principalmente, de dados referentes ao projeto execu-
tivo da pavimentação do bairro em estudo, impediu aprofundar e/ou 
restringir as causas de cada patologia encontrada e, por consequência, 
suas origens. Além disso, caso fosse feita a reabilitação, ou seja, refeito a 
pavimentação do bairro, a falta de dados poderia onerar, também, o custo. 
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A INCONSTITUCIONALIDADE DA IMPOSIÇÃO DO REGIME DE SEPARAÇÃO DE BENS  
PARA MAIORES DE 70 ANOS

Fernanda Dutra Paiva1

Omar Narciso Goulart Júnior2

RESUMO

O artigo 1.641, inciso II, do Código Civil de 2002, prevê a imposi-
ção do regime de separação de bens para indivíduos com idade igual 
ou superior a 70 (setenta) anos. A intenção do legislador ao estabe-
lecer essa restrição foi de conferir proteção aos indivíduos septuage-
nários por serem estes mais vulneráveis a golpes. Contudo, a Cons-
tituição Federal, em seu artigo 5º, estabelece os direitos e garantias 
dos indivíduos, de modo que todos devem ser considerados livres e 
iguais para a realização dos atos da vida, sem qualquer tipo de dis-
criminação. Por outro lado, a imposição do aludido regime de bens 
para esses indivíduos confronta os mencionados dispositivos consti-

tucionais, uma vez que dizima a autonomia da vontade e, consequen-
temente, afronta o princípio da dignidade humana. Não obstante, o 
Estatuto do Idoso veda qualquer tipo de discriminação aos direitos 
desses indivíduos. Dessa forma, a aludida norma não atende aos pre-
ceitos do Estado Democrático, devendo ser declarada inconstitucional. 
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1 INTRODUÇÃO

O presente estudo teve como objetivo a demonstração da incons-
titucionalidade do artigo 1.641, inciso II, do Código Civil de 2002, que 
impõe o regime de separação de bens para indivíduos com idade igual 
ou superior a 70 (setenta) anos.

O tema proposto refletiu a crescente preocupação dos indivíduos 
em atender os seus interesses através do resguardo e exercício dos seus 
direitos fundamentais.

Dessa forma, a relevância do estudo que vise reconhecer os direitos 
dos indivíduos com idade superior a 70 (setenta) anos, à luz das garan-
tias constitucionais, para que estes possam escolher de forma livre o 
regime de bens mais apropriado para satisfazer suas vidas.

2 METODOGIA

Para a realização deste trabalho foi feita uma análise sistematiza-
da da legislação, doutrina e jurisprudência, dada a relevância do tema 
perante à sociedade.

A pesquisa foi desenvolvida a partir de uma revisão bibliográfica, 
destacando-se os doutrinadores Renata Barbosa de Almeida (2012), 
Walsir Edson Rodrigues Júnior (2012), Fernanda Paula Diniz (2011), 
Vicente Paulo (2013) e Marcelo Alexandrino (2013). Para tanto, hou-
ve levantamento dos argumentos favoráveis e desfavoráveis acerca da 
constitucionalidade do artigo 1.641, inciso II, do Código Civil de 2002 
e interpretação à luz dos princípios constitucionais, a fim de avaliar as 
consequências jurídicas e sociais da mencionada restrição.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

O Código Civil de 1916, em seu artigo 258, incisos I e II, impunha 
o regime de separação de bens para os homens maiores de 60 (sessen-
ta) anos e mulheres maiores de 50 (cinquenta) anos. Com o advento 
do Código Civil de 2002, esta restrição foi unificada, sendo estipulado 
para os maiores de 60 (sessenta) anos. Contudo, a Lei 12.344/2010 
alterou a redação do inciso II do artigo 1.641, aumentando a idade para 
70 (setenta) anos (DINIZ, F., 2011, p.132).

O doutrinador Glanz3 (2005) apud Diniz, F. (2011, p. 132) afirma 
que uma das razões da referida restrição é o fato de os idosos serem mais 
suscetíveis a golpes, de modo que podem perder os seus bens se casarem 
com pessoas que visem apenas à apropriação de seu patrimônio.

Beviláqua4 (1945) apud Almeida e Rodrigues Júnior (2012, p. 171) 
diz que o casamento dos indivíduos na aludida idade não é proveniente 
de um impulso afetivo, dessa forma, o legislador restringe os interesses 
para evitar uma união inconveniente travada na ambição de bens.

Na mesma perspectiva, Miranda (2001, p. 219) afirma que
para evitar explorações, consistentes em levar-se ao casamento, para fins 
de comunhão de bens, mulheres em idade vulnerável, ou homens em 
fase de crise afetiva, a lei cortou cerce a possibilidade das estipulações 
convencionais de ordem matrimonial e excluiu o regime comum. É co-
gente o da separação de bens. 

Veloso5 (1997) apud Almeida e Rodrigues Júnior (2012, p. 171), 
por sua vez, também defende a imposição do regime de separação de 
bens para os indivíduos considerados idosos, na seguinte passagem: 

3 GLANZ, Semy. A família mutante: sociologia e direito comparado. Rio de Janeiro: Renovar, 2005.
4 BEVILÁQUA, Clóvis. Código Civil dos Estados Unidos do Brasil comentado. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1945, p. 169, v.II.
5 VELOSO, Zeno. Regimes matrimoniais de bens. In: PEREIRA, Rodrigo Cunha (Coord.). Direito de família contemporâneo. Belo Horizonte: Del Rey, 
1997, p. 119-120.
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embora reconheçamos que as pessoas de idade alta ou avançada não es-
tão destituídas de impulsos afetivos e da possibilidade de sentirem amor, 
ternura, pretendendo, desinteressadamente, unir-se matrimonialmente 
com outrem, devemos também concordar que, na prática, será muito 
difícil acreditar-se que uma jovem de 18, 20 anos, esteja sinceramente 
apaixonada por um homem maior de 60 anos, nem, muito menos, que 
um rapaz de 20 anos venha a sentir amor e pura ou verdadeira atração 
por uma senhora de mais de 50 anos. Tirando as honrosas exceções de 
praxe, na maioria dos casos, é razoável suspeitar-se de um casamento 
sob o regime imperativo da separação – deve ser mantida. Os amores 
crepusculares tornam as pessoas presas fáceis de gente esperta e velhaca, 
que quer enriquecer por via do casamento de conveniência, o que na 
linguagem popular se conhece por “golpe do baú”.

Entretanto, essas interpretações não podem ser aceitas, uma vez 
que todos os indivíduos são suscetíveis ao engano, inclusive as pesso-
as com idade inferior a 70 (setenta) anos. Além disso, essa restrição é 
inconstitucional, pois fere os princípios constitucionais da liberdade, 
igualdade e dignidade da pessoa humana (DINIZ, F., 2011, p. 132).

No que se refere ao princípio da liberdade, resta salientar que cada in-
divíduo possui uma capacidade de liberdade. Ele está em condições 
de orientar a sua própria vida. Ele é por si só depositário e responsá-
vel do sentido de sua existência. Certamente, na prática, ele suporta, 
como qualquer um pressões e influências. No entanto, nenhuma au-
toridade tem o direito de lhe impor, por meio de constrangimento, 
o sentido que ele espera dar a sua existência. O respeito a si mesmo, 
ao qual tem direito todo homem, implica que a vida que ele leva de-

penda de uma decisão de sua consciência e não de uma autoridade 
exterior, seja ela benevolente e paternalista (DELPÉRÉE6, 1999, apud  
CARVALHO, 2013, p. 30). 

O tratamento diferenciado dos indivíduos maiores de 70 anos, no 
que tange à escolha do regime de bem mais apropriado, impossibilita 
o efetivo exercício da liberdade (DINIZ, F., 2011, p. 99-100). Nesse 
sentido, Diniz, F. (2011, p. 78) diz que

não é o fato de se encontrar em fase mais adiantada na vida que impos-
sibilita ao idoso o exercício dessa autonomia ou cria obrigação de ma-
nutenção de seu patrimônio a fim de favorecer seus futuros herdeiros.
[...] percebe-se um desvirtuamento da teoria das incapacidades, o que 
se torna um instituto para a defesa de interesses patrimoniais, ao invés 
da proteção à pessoa do incapaz.

O idoso foi considerado incapaz por esse dispositivo, tendo em vista 
a impossibilidade de decidir sobre as questões patrimoniais concernentes 
à sua vida, contudo, a idade avançada por si só, não constitui uma inca-
pacidade. Consequentemente, essa distinção sem respaldo constitucional 
também fere o princípio da igualdade (DINIZ, F., 2011, p. 132).

Igualar a idade a partir da qual, por definição legal, homens e mulheres 
tornam-se incapazes de discernimento quanto à vida patrimonial não 
resolveu a questão da afronta à igualdade em relação a pessoas com me-
nos idade e importa, ainda, tomada de posição francamente discrimina-
tória (CHINELATO; AZEVEDO, 2004, p. 290).

Ocorre que a análise da incapacidade deve ser realizada de forma 
pormenorizada e não de forma genérica como fez o legislador, isso sig-
nifica que o Estado, garantidor dos direitos e deveres dos indivíduos, 

6 DELPÉRÉE, Francis. O direito à dignidade humana. In: BARROS, Sérgio Resende; ZILVETE, Fernando Aurélio. Direito Constitucional (Org.). Estudos em 
homenagem a Manoel Gonçalves Ferreira Filho. São Paulo: Dialética, 1999.
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deveria instaurar um processo de interdição para aquele que conside-
rasse incapaz com resguardo dos direitos do devido processo legal (AL-
MEIDA; RODRIGUES JÚNIOR, 2012, p. 172).

Além disso, o artigo 3º, incisos I e IV, da Constituição Federal 
(1988), dispõe que “constituem objetivos fundamentais da República Fe-
derativa do Brasil: I- construir uma sociedade livre, justa e solidária; IV- 
promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 
idade e quaisquer outras formas de discriminação” (BRASIL, CF, 1988).

A Constituição Federal ao instituir o paradigma do Estado Demo-
crático, determinou que Estado assegurasse as bases materiais para a efe-
tivação dos direitos previstos na Carta Magna. Dessa forma, o legislador 
feriu a Norma Fundamental, pois, obstruiu a autorrealização da persona-
lidade dos indivíduos septuagenários (CARVALHO, 2013, p. 82).

Nessa perspectiva, Moraes (2007, p. 03) diz que 
a constitucionalização dos direitos humanos fundamentais não sig-
nificou mera enunciação formal de princípios, mas plena positivação 
de direitos, a partir dos quais qualquer indivíduo poderá exigir sua 
tutela perante o Poder Judiciário para a concretização da democracia. 
[...] 

O respeito aos direitos humanos fundamentais, principalmente pelas 
autoridades públicas, é pilastra-mestra na construção de um verdadeiro 
Estado de direito democrático (MORAES, 2007, p. 03)

Cabe ressaltar que a escolha do regime de bens mais apropriado 
trata essencialmente de direito patrimonial disponível em uma relação 
privada, o que, consequentemente, não legitima a intervenção do Esta-
do (ALMEIDA; RODRIGUES JÚNIOR, 2012, p. 172).

Ademais, a imposição do regime de separação de bens fere o Esta-
tuto do Idoso, tendo em vista a nítida discriminação que ocorre ao ter 

sua autonomia da vontade controlada, o que afeta a sua dignidade e o 
seu bem-estar (DINIZ, F., 2011, p. 130-137).

Ressalta-se que a Súmula 377 do STF é aplicada no caso de se-
paração imposta por lei para os maiores de 70 anos, tendo em vista a 
possibilidade de alteração do regime nos demais casos elencados no ar-
tigo 1.641 do Código Civil, quando cessada a referida causa suspensiva 
ou suprimento judicial. Assim, a referida Súmula relativiza os males 
dessa inconstitucionalidade e evita o enriquecimento sem causa de um 
consorte em relação ao outro (DINIZ, F., 2011, p. 135-136).

De acordo com Paulo e Alexandrino (2013, p. 759), 
inconstitucional é, pois, a ação ou omissão que ofende, no todo ou em 
parte, a Constituição. Se a lei ordinária, a lei complementar, o estatu-
to privado, o contrato, o ato administrativo etc. não se conformarem 
com a Constituição, não devem produzir efeitos. Ao contrário, de-
vem ser fulminados, por inconstitucionais, com base no princípio da 
supremacia constitucional. 

Dessa forma, segundo Diniz, F. (2011, p. 100) existem duas formas 
de inconstitucionalidade com base na teoria de Silva (2013, p. 230-231): 

uma consistiria em outorgar benefício legítimo a pessoas ou grupos, 
discriminando-os favoravelmente em detrimento de outras pessoas ou 
grupos em igual situação. A outra forma de inconstitucionalidade se 
expressaria na imposição de obrigação, dever, ônus, sanção ou qualquer 
outro sacrifício a pessoas ou grupos de pessoas, discriminando-as em 
face de outros na mesma situação, que permaneceriam, destarte, em 
condições mais favoráveis. Verifica-se que, nesse caso, o ato seria in-
constitucional, por fazer discriminação não autorizada entre pessoas em 
situação de igualdade.

Com relação ao idoso, percebe-se a ocorrência da segunda hipótese. 
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Certo é que o idoso deve e tem que ser protegido, mas essa proteção 
não pode, de forma alguma, acarretar-lhe a perda de direitos, o que se 
pode ver em nossa legislação. Doravante, essas normas devem ser consi-
deradas discriminatórias e, consequentemente, inconstitucionais. 

Acerca do aludido tema, Cezar Peluso, Ministro aposentado do 
Supremo Tribunal Federal, proferiu o seguinte voto na AC nº 007.512-
4/2-00 – 2ª CDPriv- de 18/08/1998, quando era desembargador do 
Tribunal de Justiça de São Paulo (ALMEIDA; RODRIGUES JÚ-
NIOR, 2012, p. 172):

Lei que, com o propósito racional de guardar o patrimônio dalgumas 
pessoas contra as fraquezas da submissão amorosa, priva-as a todas de 
exercitarem a liberdade jurídica de dispor sobre seus bens e de pautarem 
suas ações por razões íntimas, ressente-se de nexo de proporção entre o 
objetivo legítimo, que está na tutela dos casos particulares de debilidade 
senil, e o resultado prático exorbitante, que é, no fundo, a incapacitação 
da ampla classe das pessoas válidas na mesma faixa etária. Ou seja, ina-
bilita e deprecia quase todos, por salvar uns poucos, que, aliás, têm outros 
meios jurídicos para se redimir dos enganos das paixões crepusculares. 
[...] O alcance irracional e injusto da mesma norma vulnera ainda prin-
cípios constitucionais, até com gravidade maior, sob outro ponto de vis-
ta, que é o da mutilação da “dignidade” da pessoa humana em situação 
jurídica de casamento, porque, desconsiderando-lhe, de modo absoluto 
e sem nenhum apoio na observação da realidade humana, o poder de 
autodeterminação, sacrifica, em nome de interesses sociais limitados e 
subalternos o direito fundamental do cônjuge de decidir quanto à sor-
te de seu patrimônio disponível, que, não ofendendo direito subjetivo 
alheio nem a função social da propriedade, é tema pertinente ao reduto 
inviolável de sua consciência. É muito curta a razão normativa para a 

invasão tamanha. A lei, aqui, é modo exemplar de intrusão estatal lesiva 
do direito à intimidade (right of privacy, ou, como se usa dizer, direi-
to à privacidade), enquanto dimensão substancial da pessoa humana e 
objeto de tutela constitucional explicitam (art. 5º, X, da Constituição 
Federal) e implícita (art. 5º, LIV).

Na III Jornada de Direito Civil, o Desembargador do Tribunal de 
Justiça do Rio Grande do Sul, Luiz Felipe Brasil Santos, também con-
tribuiu para a consideração de inconstitucionalidade do artigo 1641, II 
do Código Civil, com a seguinte justificativa:

A obrigatoriedade do regime da separação de bens para as pessoas que 
celebrarem matrimônio a partir de determinada faixa etária (seja ela 
qual for) atenta contra o princípio maior da dignidade da pessoa huma-
na, fundamento da República. Nos dias que correm não mais se justifica 
essa odiosa regra restritiva, fruto de um superado Código marcadamen-
te patrimonialista, como o de 1916, e incompatível com o espírito da 
legislação codificada hoje vigente, que sobreleva a dignidade da pessoa 
humana. Nessa perspectiva, havendo incapacidade do idoso para casar, 
a situação resolve-se pela interdição. Porém, sendo plenamente capaz, 
deve sê-lo para a prática de todos os atos da vida civil, inclusive para 
suportar as consequências patrimoniais do casamento, nenhuma razão 
existindo para essa capitis diminutio, resultante de uma inconsistente 
presunção de incapacidade, que, para esses efeitos, torna-se até absoluta. 
(BRASIL, 2005)

Portanto, o artigo 1641, II do Código Civil não é compatível com 
as disposições constitucionais, uma vez que fere os princípios da li-
berdade, igualdade, dignidade da pessoa humana, sendo uma limitação 
desproporcional e inadequada (DINIZ, F., 2011, p. 132).
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4 CONCLUSÃO

A restrição prevista no artigo 1.641, inciso II do Código Civil, 
confronta com os direitos fundamentais previstos no artigo 5º da 
Constituição Federal, principalmente no que se refere aos direitos de 
liberdade e igualdade.

Cabe ressaltar que a idade avançada não é sinônimo de incapaci-
dade, de modo que o idoso tem pleno discernimento para decidir todas 
as questões concernentes à sua vida, exceto quando não for possível em 
decorrência de alguma incapacidade, o que implicaria na instauração de 
um processo de interdição como forma de proteção.

Para relativizar a injustiça provocada pela norma restritiva, a Sú-
mula 377 continua tendo aplicabilidade para evitar a ocorrência de en-
riquecimento sem causa, haja vista o pressuposto do esforço comum no 
âmbito da convivência. 

Por outro lado, o Estatuto do Idoso assegura a liberdade, o respei-
to e a dignidade dos idosos, de modo que estes não podem ser objeto 
de discriminação. Dessa forma, a referida restrição também afronta o 
princípio da dignidade da pessoa humana, pois impossibilita a autor-
realização dos indivíduos para a determinação das suas legítimas ex-
pectativas.

Portanto, a mencionada norma não encontra respaldo no Estado 
Democrático, devendo ser declarada inconstitucional com a conse-
quente retirada do ordenamento jurídico.
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INTERVENÇÃO DA MORAL RELIGIOSA NOS PODERES DO ESTADO
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RESUMO

Este trabalho discutiu sobre violações de direitos constitucionais que 
garantem a todos os indivíduos a defesa da laicidade do Estado. Como 
propostas para debater a complexidade de interesses do referido tema, 
foi realizada uma profunda análise jus filosófica acerca dos prós e con-
tras da moral religiosa e sua interferência nos poderes estatais, e como 
isso pode afetar a democracia. A partir de autores reverenciados no 
âmbito do Direito, das Ciências Políticas e da Filosofia, foi possível 
formular uma linha de raciocínio e de debate bastante abrangente e di-
nâmica no que diz respeito ao ponto em que estamos, como chegamos, 
e o que se pode fazer para mudar o panorama atual. Foram utilizados 
trabalhos acadêmicos, obras relevantes de cada autor que compõe o 

eixo teórico, reportagens, exposição de legislação e conteúdo documen-
tado em plataformas alternativas. Por meio das informações apresen-
tadas, percebemos que o tema não só mantém sua essencialidade em 
ser discutido de forma adequada, como se tornará um dos critérios de 
discussão sobre os rumos que o Estado democrático de Direito pode 
tomar no Brasil de hoje.
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1 INTRODUÇÃO

O título do trabalho já nos leva a uma pergunta fundamental que 
pode ser considerada a principal de todo o trabalho, “em que ponto a 
moral religiosa está intervindo nos poderes do Estado?”.

A construção dessa dúvida evoca essencialmente grandes nomes 
da Ciência do Direito, Filosofia e Ciências Políticas, e nos leva a tra-
balhos relevantes de autores como Zygmunt Bauman (1999), Ronald 
Dworkin (2003), Hans Kelsen (1998), Noam Chomsky (1999), Elza 
Galdino (2003) e Jurgen Habermas (2004). Este último, com relevantes 
contribuições no estudo de nossas liberdades, das formas de comunica-
ção e, principalmente, dos rumos que tomará a democracia no mundo 
atual. Todos estes eixos se encaixam no debate polêmico em torno da 
defesa do Estado laico, ou da manutenção de uma teocracia estatal, que 
é extremamente útil aos governantes e donos do poder. 

Um dos principais objetivos do trabalho foi a necessidade de refle-
tir sobre a herança religiosa no Brasil, que precisa de posições urgentes 
que permitam cada indivíduo gozar de sua liberdade de exercício de 
sua crença. E, para tal, é necessário que o Estado se mantenha neutro 
perante certas condutas no que diz respeito a apreciar mais a moral 
religiosa, do que defender a liberdade e a igualdade dos cidadãos.

2 METODOLOGIA

A metodologia usada consistiu em uma profunda revisão biblio-
gráfica das principais obras dos autores mencionados, bem como da 
realização de uma espécie de fichamento, a fim de destacar os seus as-
pectos mais relevantes. Também foram utilizados artigos e reportagens 
de revistas de cunho político, devido ao seu dinamismo e ecletismo de 

colunistas que debatem o tema de forma interativa com o leitor. 
Houve também, complementos como dados eleitorais, e reprodu-

ção de artigos da Constituição Federal de 1988 e da legislação brasilei-
ra relacionada ao tema. Um diferencial trazido às informações reuni-
das foram os vídeos e documentários, como o debate entre os filósofos 
Noam Chomsky e Michel Foucault e os filmes “O dia que durou 21 
anos” e “Agenda – Grinding down of América”. O conteúdo dos víde-
os contribuiu significativamente para o aprofundamento dos estudos 
acerca do tema por outras plataformas.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A literatura mais abrangente de todo o trabalho consistiu nas 
obras do filósofo alemão Jurgen Habermas (2004), oriundo da escola 
de Frankfurt, que formula teorias de ação comunicativa ações discur-
sivas, que permitem uma paridade de argumentos em um debate. Par-
tindo do pressuposto de que o Estado Laico tem dificuldades para se 
consolidar como uma preocupação entre as garantias constitucionais, 
percebemos que o descaso vem justamente da ineficiência estatal em 
resguardar a liberdade religiosa e a manutenção dos poderes atuando 
com neutralidade.

Esse ponto de crítica nos traz autores como o jurista norte ame-
ricano Ronald Dworkin e o austríaco Hans Kelsen, que viveram em 
épocas distintas e compartilham de visões ainda mais distintas dentro 
da Filosofia do Direito.

No entanto, é justamente diante do debate entre religião e Estado, 
que ambos passam a seguir concepções embasadas no fato de a liber-
dade religiosa ser tão respeitada como a liberdade individual. Dworkin 
(2003, p. 342-343) acredita que cercear liberdades com base em dog-
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mas religiosos é algo que nos aproxima do totalitarismo. Kelsen (1997, 
p. 16) por sua vez, crê que historicamente as grandes religiões como o 
cristianismo, é que deram os primeiros sinais totalitários ao propor a 
vigia comportamental e ditar o funcionamento do estado se pautando 
nos aspectos civilizacionais de uma religião.

No âmbito da história política, nomes como Noam Chomsky, 
Eduardo Galeano, Mary Del Priore e Ricardo Luiz de Souza, nos apre-
sentam toda uma cronologia de fatos ligados à associação da fé com os 
organismos de poder.

Na visão da historiadora brasileira Mary Del Priore (1997, p. 
57), observamos o quanto o Messianismo continua real e presente na 
propaganda política atual, que permanece dependente de um suposto 
heroísmo na imagem de políticos que se julgam defensores de “valores 
tradicionais” ou “moral e bons costumes”.

Para o linguista e filósofo norte americano Noam Chomsky 
(1999b, p. 91-92), algumas das técnicas mais reproduzidas quando 
se trata de manipulação de massa, estão sendo livremente usadas nas 
referidas propagandas políticas que têm como porta voz algum líder 
religioso. Chomsky aponta os inúmeros riscos do estabelecimento de 
uma teocracia velada, primeiro se instalando nas pequenas estruturas 
sociais, e posteriormente expandindo-se para todos os poderes ligados 
às funções do Estado (1999a, p. 121-122).

O jornalista uruguaio Eduardo Galeano (1998, p.64-65), registra 
em uma de suas obras que um dos principais fatores que leva um país 
como os EUA, a assumir um papel de interventor nos processos demo-
cráticos de outra nação, é a possibilidade de uma exploração desmedida 
que frequentemente é apoiada por grandes instituições como a Igreja 
Católica na América Latina.

O historiador e cientista político brasileiro Ricardo Luiz de Souza 

(2012, p. 9), indica que uma das principais associações que passaram a 
dividir ideologicamente os favoráveis dos não favoráveis à dominação 
religiosa, é a associação ao pensamento ateísta ou anticlerical ligado a 
ideias de esquerda.

É a partir dessa ligação entre o que diversos autores chamam de 
marxismo cultural e a luta contra os ideólogos religiosos, que trazemos 
ao trabalho uma possibilidade de expansão sobre o referido tema, e que 
nos leva ao ponto em que chegamos nos dias de hoje.

Como aponta o Doutor em Filosofia do Direito Francisco Salles 
Mafra Filho (1997, p. 12), a Igreja Católica apostólica romana passou 
por diversas críticas ao longo de sua história, e muitas dessas críticas fei-
tas por filósofos do Direito, como Hans Kelsen e Emil Brunner, força-
ram a Igreja a passar por readaptações. Algumas delas, tem forte ligação 
como o culto aos símbolos ou até mesmo a conciliação entre o modelo 
de Estado atual que ainda mantém inúmeras concepções religiosas na 
aplicação de suas atribuições, como bem ressalta a advogada e escritora 
Elza Galdino (2006, p.57). 

O principal problema que ainda persiste, essencialmente no culto 
aos símbolos, é que a sua incorporação à nossa cultura, condicionou 
diversos órgãos do Estado a se submeterem perante a observância dos 
princípios religiosos ligados a eles. Um bom exemplo disso, são as ob-
servações de Daniel Sottomaior (2016, p.52) – Presidente da ATEA, 
associação de ateus e agnósticos, no que diz respeito a manutenção de 
crucifixos em órgãos públicos, e também sobre a grande rejeição social 
que os ateus têm passado no Brasil.

No documentário “O dia que durou 21 anos”, vemos nitidamente 
um capítulo de nossa história durante a ditadura militar que propiciou 
o domínio das instituições religiosas perante os fiéis. A fabricação do 
consenso em relação ao risco de comunismo no Brasil se deu com apoio 



SABERES Sete Lagoas nº. 04 | 2018 89

massivo de diversas estruturas da Igreja Católica no Brasil, que chamou 
o povo às ruas na passeata em nome de “Deus, pátria e família”.

Nos bastidores do golpe militar brasileiro, estavam oficiais do alto 
escalão dos EUA, o já mencionado “legítimo interventor” . A ideia de 
que estamos a um passo da dominação americana ainda nos acompanha, 
é exatamente o que podemos observar em “Agenda – Grinding Down 
of America”, em que diversas vezes vemos estudiosos da política e da 
filosofia dizerem que só resta aos EUA terem o poder de fiscalização e 
manutenção do seu padrão de “democracia, liberdade e bons costumes.” 

Todas essas informações, quando trazidas ao contexto em que vi-
vemos, só nos mostra que deixamos de respeitar princípios fundamen-
tais do funcionamento de um Estado democrático de Direito. E que in-
felizmente, as intervenções, sejam elas internas ou externas, continuam 
nos fadando a uma dominação sem precedentes, e que não têm outro 
objetivo senão o da desinformação e monopólio de doutrina.

4 CONCLUSÃO

A conclusão que podemos extrair de todo o trabalho é que o Brasil 
historicamente possui raízes de um sincretismo religioso que se tornou 
um forte aspecto de nossa cultura. E com base nisso, os arquitetos da 
política brasileira investiram de forma contundente na ligação entre as 
instituições matrizes das grandes religiões e seu poder de moderar os 
atos dos poderes executivo, legislativo e judiciário.

O resultado disso são características totalitárias e deturpadoras de 
princípios constitucionais fundamentais para a manutenção do Estado 

democrático de Direito. E as mudanças, tal como expuseram os prin-
cipais autores, deveriam partir essencialmente da população, e não de 
líderes e mentores que possam tirar proveito da inépcia dos mais desin-
formados deste debate.

É possível ver a liberdade de manifestação religiosa como um pon-
to pacífico entre as maiores necessidades do ser humano vivendo em 
uma democracia. Os inúmeros direitos individuais lesados pelo tota-
litarismo religioso que mencionamos, acabam evidenciando que ain-
da estamos divididos enquanto uma nação, no que diz respeito à ideia 
de liberdade. É justamente partindo desse pressuposto, que devemos 
expandir ainda mais o debate e trazer com ele fontes alternativas de 
informação e questionamento para a grande massa desinformada que 
mencionamos anteriormente.

O Brasil vive todos os riscos descritos pelos autores referenciados 
no âmbito deste trabalho, a principal ferramenta, nos dias atuais, é a 
comunicação, que permitirá a superação de ideias que impeçam o bra-
sileiro de exercer livremente suas potencialidades.
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RESUMO

Este trabalho realizou uma crítica sobre o pensamento comum em re-
lação à associação de que os Direitos Humanos defendem os “bandi-
dos”, a partir do qual foi demonstrado que é um grande equívoco, uma 
vez que a Declaração Universal de 1948 trabalha com a ideia de uni-
versalização dos direitos. Ideia essa que se entende que todas as pessoas 
independentemente de sua etnia, condição social, gênero ou mesmo 
condição de condenado ou suspeito, são sujeitos aos Direitos Huma-
nos. Nesse sentido, foi possível entender que “bandidos”, também têm 
direitos humanos. Ou seja, essa afirmação trazida pelo senso comum e 
outros meios de comunicação como, por exemplo, por intermédio de 

rádio dentre outros, é falaciosa, uma vez que manipula a ideia de que os 
direitos humanos se preocupam apenas com o direito dos presos, e dei-
xa de lado os direitos dos demais membros da sociedade, levando essa 
a cometer atos inacreditáveis de violência contra o ser humano com o 
argumento de estarem realizando justiça. Com os estudos de Direito 
Constitucional, que foram feitos, buscou-se uma fundamentação que 
permitiu a desconstrução do senso comum e o seu equívoco quanto aos 
Direitos Humanos.
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1 INTRODUÇÃO
 

Este trabalho tratou sobre a real ideia dos Direitos Humanos, de-
monstrando que os direitos humanos não servem para proteger “ban-
didos”, uma vez que se trata de um conjunto de garantias fundamentais 
que estão disponíveis a todos os seres humanos. Ressaltou-se que os 
direitos humanos foram criados com o intuito de propiciar a qualquer 
pessoa um justo equilíbrio entre a debilidade do cidadão diante da for-
ça do Estado, por meio dos seus agentes públicos. O Estado não deve 
distribuir benefícios ou oportunidades de maneira desigual sob o fun-
damento de que alguns cidadãos são mais merecedores de consideração 
do que outros, nem deve restringir liberdades sob fundamento de a 
concepção de boa vida de um grupo ser mais nobre ou superior a de 
outros. O principal objetivo de toda sociedade, como produto social, 
seria proteger os indivíduos no exercício de seus direitos absolutos di-
tados pelas leis imutáveis da natureza e válidas “em todos os países e em 
todos os tempos”, destacando entre eles a vida e a liberdade. Ou seja, 
cabe ao Estado o papel de guardião desses direitos, sem poderes para 
notificá-los ou sacrificá-los a pretexto de algum interesse coletivo ou 
bem-estar geral. Os direitos humanos são deveres estatais que impõem 
a adoção de medidas jurídicas e materiais que assegurem o exercício 
funcionalmente adequado dos direitos.

A justificativa foi que os direitos humanos têm em sua essência 
conjuntos de garantias fundamentais que visam proteger todas as pes-
soas e não apenas os chamados “bandidos”. Ou seja, é um jeito de obter 
paridade entre a fraqueza de um sujeito e todo o instrumento coercitivo 
do Estado, que é capaz de impactar de modo radical a dignidade do 
ser humano. Isto é, o indivíduo, no momento em que é preso, acusado 
de cometer um delito, não perde a condição de pessoa humana. Assim 

sendo, deve resguardar o direito de ser julgado observando-se as normas 
processuais, de modo que lhe seja assegurado que não será submetido a 
tratamentos cruéis e desumanos.

Em razão disso, o objetivo geral foi compreender a precípua im-
portância da desconstrução da concepção do senso comum acerca dos 
direitos humanos, bem como, entender o que leva as pessoas a acredi-
tarem que os direitos humanos se destinam unicamente a proteção de 
criminosos. Compreendendo, dessa forma, a história dos Direitos Hu-
manos como modo de combate a discursos totalitários e conservadores.

2 METODOLOGIA

Este trabalho teve como marco principal a ideia de Foucault que 
conseguiu pontuar os direitos humanos como um conjunto de direitos e 
garantias de todo o cidadão. Bem como Greco, que demonstra o direito 
penal como última ratio.

 As declarações e os conceitos dos direitos humanos preconizam 
que todo cidadão tem o direito de reivindicações legítimas de liberda-
des e benefícios, os direitos humanos trabalham com a ideia política 
com fundamentos morais e estão relacionados com as definições de 
igualdade, justiça e democracia, ou seja, são uma ênfase real que deveria 
preceder entre o Estado e os indivíduos de uma sociedade. Assim, os 
direitos humanos devem ser respeitados em qualquer Estado, sendo ele 
pequeno ou grande, rico ou pobre, livremente do sistema econômico e 
social que esse Estado adota (FOUCAULT, 2013).

As garantias definidas como direitos humanos não são, então, 
“regalias de bandidos”, elas são o reduto à disposição de toda pessoa, 
protegendo-o, assim, dos excessos de um poder absoluto. São direitos 
auferidos em decorrência do fruto de uma longa história.
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Todavia, para que os criminosos sejam punidos, nem a sociedade, 
nem o Estado precisa retrogredir ao estado de atrocidade e desenvolver 
o linchamento público do revelado. Deve conduzir-se por normas e 
garantias do devido processo legal.

Beccaria (2015, p. 17), por sua vez, ponderava: “Os países e os sé-
culos em que se puseram em prática os tormentos mais atrozes, são 
igualmente aqueles em que se praticaram os crimes mais horrendos”.3

Diante disso, Foucault (2013, p. 72) expõe:
[...] nessa época das Luzes, não é como tema de um saber positivo que 
o homem é posto como objeção contra a barbárie dos suplícios, mas 
como limite de direito, como fronteira legítima do poder de punir. Não 
o que ela tem de atingir se quiser modificá-lo, mas o que ela deve deixar 
intacto para estar em condições de respeitá-lo. Noli me tangere. Marca 
o ponto de parada imposto à vingança do soberano. O “homem” que os 
reformadores puseram em destaque contra o despotismo do cadafalso é 
também um homem-medida: não das coisas, mas do poder.

No entanto, ressalto que as garantias dos direitos humanos são um 
direito de todo indivíduo em e face da lei. E ainda, segundo Foucault 
(2013, p. 88),

Se a lei agora deve tratar humanamente aquele que está fora da natureza 
(enquanto que a justiça de antigamente tratava de maneira desumana 
o fora lei), a razão não se encontra numa humanidade profunda que 
o criminoso esconda em si, mas no controle necessário dos efeitos de 
poder. Essa racionalidade econômica é que deve medir a pena e prescre-
ver as técnicas ajustadas. Humanidade é o nome respeitoso dado a essa 
economia e a seus cálculos minuciosos. 

Conforme visto até aqui houve uma evolução dos Direitos Fun-
damentais, de modo que a Constituição de 1988, chamada de Cons-

tituição Cidadã, passou a prever diversas garantias fundamentais, que 
colocam limite na atuação estatal, bem como assegura direitos funda-
mentais a pessoa humana. 

De acordo com Greco ([2015?], p.1):
A mídia, no final do século passado e início do atual, foi a grande pro-
pagadora e divulgadora do movimento de Lei e Ordem. Profissionais 
não habilitados (jornalistas, repórteres, apresentadores de programas de 
entretenimento, etc.) chamaram para si a responsabilidade de criticar 
as leis penais, fazendo a sociedade acreditar que, mediante o recrudes-
cimento das penas, a criação de novos tipos penais incriminadores e o 
afastamento de determinadas garantias processuais, a sociedade ficaria 
livre daquela parcela de indivíduos não adaptados.

De acordo com Greco ([2015?]), muitas das vezes o convenci-
mento da sociedade é feito por meio do sensacionalismo, como, por 
exemplo: as transmissões de imagens pela mídia, dentre outros, causam 
repulsas e revoltas na sociedade. Com isso o direito penal que deve ser 
aplicado como a última ratio no ordenamento jurídico passa a ser visto 
pela sociedade como o meio mais eficaz de combate a criminalidade. 
Greco ([2015?], p. 1) cita, “homicídios cruéis, estupros de crianças, pre-
sos que, durante rebeliões, torturam suas vítimas, corrupções, enfim, 
a sociedade, acuada, acredita sinceramente que o Direito Penal será a 
solução de todos os seus problemas”.

Ao acreditar que o direito penal é o meio mais eficaz de combate à 
criminalidade, a sociedade deixa de lado outras medidas de combate ao 
crime, como: “investimentos em ensino fundamental, médio e superior, 
lazer, cultura, saúde, habitação são relegados a segundo plano, priori-
zando-se o setor repressivo”. (GRECO, [2015?], p. 1).

Como enfatiza Dormelles (2008, p. 54), “o mito do Estado Míni-

3 http://www.dm.com.br/opiniao/2015/04/os-direitos-humanos-nao-sao-direitos-para-proteger-bandidos.html
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mo é sublinhado, debilitando o Estado Social e glorificando o Estado 
Penal”. Logo,

É a constituição de um novo sentido comum penal que aponta 
para a criminalização da miséria como um mecanismo perverso 
de controle social para, através deste caminho, conseguir regular o 
trabalho assalariado precário em sociedades capitalistas neoliberais. 
(DORMELLES, 2008, p. 54).

Greco ([2015?], p. 3) afirma que “não se educa a sociedade por 
intermédio do Direito Penal. O raciocínio do Direito Penal Máximo 
nos conduz, obrigatoriamente, à sua falta de credibilidade”. Ou seja, 
“quanto mais infrações penais, menores são as possibilidades de serem 
efetivamente punidas as condutas infratoras, tornando-se ainda mais 
seletivo e maior a cifra negra”. (GRECO, [2015?], p. 3).

Segundo Beccaria (1764, p. 87), “a certeza de um castigo, mesmo 
moderado, sempre causará mais intensa impressão do que o temor de 
outro mais severo, unido à esperança da impunidade […]”. “Para os 
adeptos do movimento de Lei e Ordem, as penas ditas alternativas, que 
evitam o desnecessário encarceramento do agente que praticou uma 
infração penal de pouca ou nenhuma importância, estimula o cometi-
mento de outros delitos”. (GRECO, [2015?], p. 3).

Assim, resumindo o pensamento de Lei e Ordem, o Direito Penal 
deve preocupar-se com todo e qualquer bem, não importando o seu 
valor. Deve ser utilizado como prima ratio, e não como ultima ratio 
da intervenção do Estado perante os cidadãos, cumprindo um papel 
de cunho eminentemente educador e repressor, não permitindo que 
as condutas socialmente intoleráveis, por menor que sejam, deixem de 
ser reprimidas. Obviamente que tal raciocínio, por mais que traga um 
falso conforto à sociedade, não pode prosperar. Isso porque a própria 

sociedade não toleraria a punição de todos os seus comportamentos 
anti-sociais, aos quais já está acostumada a praticar cotidianamente.

E ainda Greco ([2015?], p. 3) completa, dizendo que:
O mais interessante desse raciocínio é que somente gostamos da apli-
cação rígida do Direito Penal quando ela é dirigida a estranhos, melhor 
dizendo, somente concebemos a aplicação de um Direito Penal Má-
ximo quando tal raciocínio não é voltado contra nós mesmos, contra 
nossa família, contra nossos amigos, enfim, Direito Penal Máximo 
somente para os “outros”, e, se possível, nem o “mínimo” para nós. Os 
adeptos, portanto, do movimento de Lei e Ordem, optando por uma 
política de aplicação máxima do Direito Penal, entendem que todos 
os comportamentos desviados, independentemente do grau de impor-
tância que se dê a eles, merecem o juízo de censura a ser levado a efeito 
pelo Direito Penal.

Portanto, não se deve afastar as conquistas trazidas das lutas pelos 
direitos humanos “que nos foram sendo dadas em doses homeopáticas ao 
longo dos anos, sob o falso argumento do cidadão versus inimigo” (GRE-
CO, [2015?], p. 12). Isso, “sob o falso argumento do cidadão versus inimigo, 
pois que, não sendo possível conhecer o dia de amanhã, quem sabe algum 
louco chegue ao poder e diga que inimigo também é aquele que não aceita 
a teoria do Direito Penal do Inimigo.” (GRECO, [2015?], p. 12). E então 
conforme Greco ([2015?], p. 12), “lá estarei eu sendo preso, sem qualquer 
direito ou garantia, em troca de um argumento vazio e desumano”.
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Direitos humanos são:
Faculdades que o Direito atribui às pessoas e aos grupos sociais, expres-
são de suas necessidades referentes à vida, à liberdade, à participação 
política ou social, ou a qualquer outro aspecto fundamental que afete ao 
desenvolvimento integral das pessoas em uma comunidade de homens 
livres, exigindo o respeito ou a atuação dos demais homens, dos grupos 
sociais e do Estado, com a garantia dos poderes públicos para restabe-
lecer seu exercício no caso de violação ou para realizar a prestação .4

As garantias definidas como direitos humanos não são, então, 
“regalias de bandidos”, elas são o reduto a disposição de toda pessoa, 
protegendo-o assim dos excessos de um poder absoluto. São direitos 
auferidos em decorrência do fruto de uma longa história. Todavia, para 
que os criminosos sejam punidos, nem a sociedade, nem o Estado, pre-
cisa retrogredir ao estado de atrocidade e desenvolver o linchamento 
público do revelado. Deve conduzir-se por normas e garantias do de-
vido processo legal.

Beccaria (2015, p. 17), por sua vez, ponderava, “Os países e os sé-
culos em que se puseram em prática os tormentos mais atrozes, são 
igualmente aqueles em que se praticaram os crimes mais horrendos”.5

É notório, na atualidade, o excessivo aumento da criminalidade 
na sociedade, principalmente de crimes que causam grande comoção, 
pelas formas cruéis com que são executados.

Dessa forma, cresce no seio das populações, os discursos agres-
sivos, que apoiam a prática de atrocidades, tais como tortura e mor-
te, para aqueles que cometem crimes. Isso se justifica, principalmente, 

porque as pessoas não acreditam que o sistema carcerário possa resso-
cializar um delinquente. Assim, grande parte da população brasileira 
acredita que os indivíduos rotulados de “bandidos” (pela sociedade) não 
são sujeitos de direitos.

Mas esse discurso não é tão atual quanto pensamos, de acordo com 
Foucault (2015, p. 41), há muito o criminoso é visto como inimigo so-
cial, determinando o autor como um discurso proferido na Assembléia 
Constituinte francesa, em outubro de 1789, como marco de início desse 
pensamento.

Segundo Foucault (2015, p. 41), em tal discurso é retranscrito as 
antigas práticas de direito penal de Beccaria, colocando que quando um 
delito é cometido, toda a sociedade é ferida, provocando, assim, ódio ao 
crime (FOUCAULT, 2015, p. 41).

No entanto, mesmo com o passar dos séculos, o “bandido” ainda é 
visto como inimigo social, que não possui direito nem dignidade como 
pessoa humana e como consequência disso muitos desejam sua morte 
e sofrimento como meio de punição e segurança pra sociedade, o que 
como já sabemos, é um grande equívoco.

Todas as pessoas são sujeitos de direitos, devendo suas garantias 
constitucionais serem respeitadas, principalmente com respeito ao di-
reito à vida, à igualdade e à segurança individual ou a integridade física 
e moral. E ainda o preâmbulo da Constituição Federal de 1988, que 
preconiza,

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Na-
cional Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado 
a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a 
segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como 

4 Buergenthal (1988), Peces-Barba, Sanchez-Pescador, Garcia e Cascón (1987, p. 14-15) apud Sampaio (2004, p. 21).
5 http://www.dm.com.br/opiniao/2015/04/os-direitos-humanos-nao-sao-direitos-para-proteger-bandidos.html
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valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem precon-
ceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem inter-
na e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promul-
gamos, sob a proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.

Ademais, o discurso do senso comum de que Direitos Humanos 
protegem bandidos deve ser considerado um regresso de direitos, lem-
brando que, essa possibilidade foi refutada pela Convenção Americana 
de Direitos Humanos, da qual o Brasil é signatário.

Outro ponto que foi levantado é que o desejo de morte e/ou vin-
gança pelos delitos cometidos pode levar a sociedade à barbárie ou ao 
regresso ao estado de natureza, anterior ao estabelecimento da socieda-
de como vemos hoje. Contudo, de acordo com Fernandes (2016), “ao 
agredir e metralhar ideologicamente supostos criminosos, as vítimas se 
igualam aos bandidos no crime”.  Dessa forma, ficou evidencia-
do que o linchamento demonstra mais que a vontade de punição, de-
monstra um ódio exacerbado, a necessidade de negação de integridade 
do culpado, de violá-lo e humilhá-lo. Bem como, o discurso do senso 
comum de que Direitos Humanos protegem bandidos, desconhece a 
importância desses direitos como a maior conquista da humanidade. 

4 CONCLUSÃO

A discussão sobre essa temática é de extrema relevância e deve 
ser levada ao senso comum, bem como instituições educacionais, vez 
que, se faz necessário que todos possam entender claramente que os 
“Direitos Humanos não Protegem Bandidos”, e que essa é uma ideia 
deturpada da real importância dos Direitos Humanos. Isso porque, ao 
deixarmos o senso comum, acreditar nessa ideia distorcida estaríamos 

contribuindo de forma direta ao regresso face à maior conquista da hu-
manidade já vista, que são os direitos humanos, bem como, contribui-
ríamos para a sociedade a praticar justiça com as próprias mãos, o que 
ficou demonstrado como uma conduta inconstitucional, uma vez que 
fere os direitos fundamentais assegurados pela Constituição de 1988.
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RESUMO

A recente difusão de sistemas fotovoltaicos conectados à rede devido, 
entre outros fatores, aos incentivos normativos e à constante redução nos 
custos dos equipamentos de geração fotovoltaica, faz com que os pos-
síveis impactos de um grande número de unidades consumidoras inje-
tando energia nos sistemas de distribuição devam ser estudados. Sendo 
assim, o presente estudo teve por objetivo avaliar o impacto da geração 
fotovoltaica na qualidade da energia elétrica de uma rede de baixa tensão. 
Para esta avaliação foram realizadas medições através de dois equipa-
mentos analisadores de qualidade de energia distintos durante períodos 
superiores a sete dias, os dados coletados foram agrupados em dias com 
e sem geração fotovoltaica e, a partir disso, gerados gráficos, indicadores 
e informações estatísticas visando a comparação das grandezas para dias 

com e sem geração fotovoltaica. Os resultados obtidos demonstraram 
que os níveis de qualidade de energia elétrica foram mantidos dentro 
dos níveis normativos com melhora no fator de potência local quando o 
sistema opera próximo aos seus valores nominais.
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1 INTRODUÇÃO

De acordo com Souza (2014), o termo Geração Distribuída trata 
da geração de energia elétrica conectada diretamente às redes de distri-
buição de energia independentemente de potência, fonte ou tecnologia 
empregada. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica-ANEEL 
(2018a), os incentivos a essa forma de geração são justificáveis devi-
do aos potenciais benefícios que ela pode trazer ao sistema elétrico, 
entre eles: adiamento de investimentos nos sistemas de transmissão, 
baixo impacto ambiental e diversificação da matriz energética. Visando 
diminuir as barreiras à inserção da Geração Distribuída em Abril de 
2012 foi publicada a Resolução Normativa 482/2012 que estabelece 
as condições gerais para o acesso de microgeração (até 75kW) e mini-
geração (entre 75kW e 5MW, para energia solar fotovoltaica), além de 
definir o sistema de compensação de energia, sistema no qual a unidade 
consumidora é compensada posteriormente pelo excedente de energia 
injetada na rede.

Uma das mais promissoras fontes de energia renovável é a solar 
fotovoltaica que, tem como principais vantagens a ausência de polui-
ção durante a geração, a ausência de partes móveis, e o tempo de vida 
elevado (em média 25 anos), e apresenta como principais desvantagens 
o reduzido rendimento e o custo elevado, que tem decrescido acentu-
adamente nos últimos anos (SOUZA, 2014). Tais característica fazem 
dos sistemas fotovoltaicos a principal tecnologia empregada em Uni-
dades Consumidoras com Geração Distribuída, segundo dados divul-
gados pela ANEEL (2018b) os sistemas fotovoltaicos respondem em 
04/03/2018 por aproximadamente 73% da potência total instalada em 
Unidades Consumidoras com Geração Distribuída.

Os Sistemas Fotovoltaicos possuem como menor unidade capaz 
de produzir energia elétrica as células fotovoltaicas, formadas de mate-
rial semicondutor que devido às suas características químicas converte 
a energia solar em energia elétrica corrente contínua (c.c). Nos módulos 
fotovoltaicos, as células são interligadas eletricamente com o objetivo 
de produzir tensão e corrente suficiente para utilização prática da ener-
gia. Os módulos fotovoltaicos, por sua vez, podem ser interconectados 
de forma a se obter os níveis de corrente e tensão desejados fornecendo 
uma única saída (PINHO; GALDINO, 2014). A interface com a rede 
de distribuição e a alimentação das cargas presentes nas unidades con-
sumidoras, que são em sua grande maioria projetadas para operar com 
tensão alternada (c.a), é realizada através do Inversor Fotovoltaico de 
Conexão à Rede, que segundo Pinho e Galdino (2014) são dispositivos 
eletrônicos capazes de converter tensão c.c em tensão c.a através do 
chaveamento em altas frequências de dispositivos semicondutores de 
potência.

De acordo com Lourenço (2012) e Sousa (2010), a partir da se-
gunda metade do século XX, a natureza das cargas alimentadas pela 
rede mudou significativamente, passando de cargas robustas para cargas 
ricas em componentes eletrônicos, com elevados rendimentos e a custos 
reduzidos, porém sensíveis aos distúrbios da energia fornecida. Além 
disso, mudaram também as características dos consumidores, que pas-
saram a exigir uma energia cada vez melhor e mais confiável em termos 
de continuidade, fazendo com que os estudos em qualidade da energia 
elétrica (QEE) ganhassem grande evidência e passassem a ser bastante 
investigados nos últimos anos.

Conforme explicam Thong, Driesen e Belmans  (2005, apud TRE-
VISAN, 2011, p. 43) as redes de distribuição de baixa tensão foram pro-



SABERES Sete Lagoas nº. 04 | 2018 99

jetadas para serem sistemas passivos e operar com fluxo unidirecional 
de potência sendo a geração distribuída uma mudança de paradigma, 
uma vez que unidades consumidoras passam a gerar e consumir energia 
simultaneamente. De acordo com os mesmos autores uma grande pe-
netração de micro e minigeradores distribuídos “pode impactar diver-
sos parâmetros destes sistemas, como, por exemplo, o fluxo de potência 
(que agora passa a ser bidirecional), o perfil de tensão, a estabilidade da 
tensão, os sistemas de proteção e, por fim, como consequência destas 
mudanças, a qualidade da energia elétrica”.

Além do descrito no parágrafo anterior, vale ressaltar que os siste-
mas fotovoltaicos são conectados à rede através de inversores, disposi-
tivos de eletrônica de potência que devido ao seu princípio de operação 
podem contribuir para a poluição da energia elétrica através da inserção 
de distorções harmônicas. Outro aspecto importante relativo aos siste-
mas fotovoltaicos vem do fato que o fornecimento de potência depende 
da irradiância, e a potência injetada na rede pode variar rapidamente 
como consequência da passagem de nuvens, resultando em oscilações 
no fornecimento de potência podendo originar perturbações na rede. 
(SOUSA, 2010; BRAUN, 2011)

Diante do exposto, fica claro que estudos em relação aos impactos 
da geração distribuída nos parâmetros de Qualidade da Energia Elé-
trica são de grande importância. Sendo assim, este trabalho teve como 
objetivo avaliar a influência de um sistema fotovoltaico real conectado 
à rede de baixa tensão da distribuidora de energia local em relação às 
grandezas elétricas definidas no Módulo 8 do PRODIST (ANEEL, 
2018c), que trata da Qualidade da Energia Elétrica fornecida pelas 
distribuidoras.

2 METODOLOGIA

O Sistema Fotovoltaico Conectado à Rede (SFCR) utilizado para 
coleta dos dados relativos à Qualidade da Energia Elétrica (QEE) é 
composto por 71 módulos fotovoltaicos no total, todos da marca japo-
nesa Kyocera, sendo: 28 módulos de 45,3 Wp, 32 módulos de 80Wp e 
11 módulos de 120Wp. O sistema possui conexão em paralelo com a 
rede de baixa tensão da CEMIG, distribuidora de energia local, através 
de 4 inversores fotovoltaicos da marca alemã SMA Technologie AG, 
modelo Sunny boy SB1100, bifásicos de potência nominal 1,0 kWp 
e encontra-se instalado na UniverCemig, localizada no bairro Santa 
Helena, em Sete Lagoas, Minas Gerais.

Tanto a coleta como a análise dos dados se basearam na metodo-
logia empregada por Lourenço (2012) em sua dissertação de mestrado, 
intitulada “Avaliação da qualidade de energia elétrica da Universidade 
Federal do Ceará”.

Foram utilizados na coleta dos dados dois equipamentos analisa-
dores de qualidade da energia elétrica distintos. Os equipamentos fo-
ram instalados em diferentes períodos, de pelo menos sete dias cada, no 
ponto de junção do sistema fotovoltaico com a rede de baixa tensão. As 
medições com ambos os equipamentos foram realizadas entre Agosto 
e Setembro de 2017, dias com boa irradiação solar e pouca presença de 
nuvens. Visando à avaliação da influência da geração fotovoltaica nas 
grandezas monitoradas, parte das medições contou com a geração foto-
voltaica e parte delas foi realizada com o sistema fotovoltaico desligado. 

O medidor e registrador de grandezas elétricas portátil PowerNET 
P-600 da fabricante IMS Power Quality foi programado seguindo as 
exigências do Módulo 8 do PRODIST (2018c) para avaliação dos níveis 
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tros de qualidade da energia elétrica foram empregados os indicadores 
apresentados no Módulo 8 do PRODIST (2018c) e comparados com 
os valores de referência apresentados pela norma, além de ferramentas 
estatísticas.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A partir dos dados coletados, os parâmetros: qualidade da ten-
são, variação de frequência, fator de potência e distorção harmônica 
foram avaliados e comparados aos valores de referência apresentados 
no PRODIST (2018c), para um dia com e um dia sem geração foto-
voltaica, demonstrando o impacto da geração na qualidade da energia 
elétrica do ponto monitorado, sendo também apresentados gráficos 
para comparação visual dos perfis das grandezas. Maior atenção deve 
ser dada às fases B e C por ser através delas a injeção de potência pelo 
sistema.

• Qualidade da tensão: 

Figura 1 – Tensões de fase para um dia sem e com Geração 
Fotovoltaica

de tensão em regime permanente, ou seja, janelas de medição de 0,2 se-
gundos integralizadas em intervalos de 10 minutos, objetivando o regis-
tro de 1.008 leituras válidas, totalizando no mínimo 7 dias de medições. 
O outro equipamento analisador de qualidade da energia elétrica utili-
zado foi o Fluke 435, programado para tomar medições em intervalos de 
5 segundos, este intervalo apesar de não seguir o exigido pela ANEEL 
para avaliações de regime permanente foi escolhido para obtenção de 
uma massa de dados consistente e capaz de gerar curvas bem definidas 
das grandezas por ele monitoradas, quais sejam: variações de tensão, va-
riações de frequência, fator de potência e distorções harmônicas.

Após a retirada dos equipamentos do ponto monitorado, tomando 
todos os cuidados relativos à segurança dos operadores, do equipamen-
to e da instalação elétrica, os dados foram descarregados em um com-
putador e sua análise ocorreu da seguinte forma: 

• Seleção dos dados: foram selecionados, dentre os dias de me-
dição, um dia com e outro sem injeção de potência por parte do sistema 
fotovoltaico; 

• Análise qualitativa: para a análise qualitativa das grandezas 
foram utilizadas as ferramentas gráficas do Excel, e com vistas a faci-
litar a análise comparativa, as grandezas afins foram agrupadas em um 
mesmo gráfico, por exemplo, as curvas de tensão para as fases A, B e C 
são apresentadas em um mesmo gráfico, e o mesmo ocorre com as de-
mais grandezas. Para se avaliar a influência da geração fotovoltaica no 
ponto monitorado serão apresentados, para cada conjunto de grandezas 
afins, dois gráficos, sendo um em um dia que houve injeção de potência 
pelo sistema fotovoltaico e outro quando o sistema fotovoltaico estava 
desconectado da rede; 

• Análise quantitativa: para a análise quantitativa dos parâme-
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Os valores de tensão de fase foram coletados através do Power-
NET P-600, seguindo os intervalos determinados pelo PRODIST 
(2018c) e conforme pode ser observado através dos gráficos, os valores 
de tensão no ponto monitorado se mantêm de acordo com o determi-
nado pela ANEEL, ou seja, todos os valores de tensão registrados estão 
entre 117 V e 133V, classificados pela norma como valores adequados 
em uma rede de tensão nominal igual a 127V. Em um dia sem geração 
fotovoltaica, o menor valor registrado entre as três fases foi de 125,6V 
e o maior valor foi de 128,8V; no dia em que houve injeção de potência 
pelo sistema fotovoltaico o maior valor registrado foi de 129,2V na fase 
C e o menor valor de 126V na fase B, demonstrando que a geração 
fotovoltaica pouco influenciou a tensão de fase no ponto monitorado. 
A análise visual e a pequena amplitude dos valores de desvio padrão 
que apresentou em média 0,52V para um dia sem geração e em mé-
dia 0,55V para um dia com geração nos permite inferir que o sistema 
fotovoltaico não agravou a flutuação de tensão no ponto monitorado.

Como não houve registros críticos ou precários de tensão os indi-
cadores: Índice de Duração Relativa da Transgressão para Tensão Pre-

cária (DRP) e Índice de Duração Relativa da Transgressão para Ten-
são Crítica (DRC) que possuem como limites máximos definidos pelo 
PRODIST 3% e 0,5%, respectivamente, foram iguais a 0%, mostrando 
que, nesse aspecto, o sistema fotovoltaico não afetou negativamente a 
qualidade da tensão.

Os desequilíbrios de tensão trazem consequências graves a moto-
res de indução trifásicos, ocasionando perdas e redução de vida útil. Os 
desequilíbrios surgem nos sistemas principalmente devido à conexão 
desordenada de cargas monofásicas aos sistemas de distribuição trifá-
sicos. Como os inversores de baixa potência são em sua maioria mono 
ou bifásicos sua conexão ao sistema pode trazer desequilíbrios. (LOU-
RENÇO, 2012; SOUZA, 2012; COSTA, 2016).

Apesar de não terem sido coletadas conforme os intervalos defini-
dos pelo PRODIST, as tensões de linha registradas pelo Fluke 435 nos 
permite calcular o fator de desequilíbrio – FD, indicador definido pela 
ANEEL no Módulo 8 do PRODIST (2018c), que para os sete dias de 
medição apresentou FD=0,3613%, valor que não viola o limite de 3% 
para tensões inferiores a 1kV estabelecido pela ANEEL.

• Variação de Frequência: 

De acordo com a ANEEL (2018c) a frequência do sistema de 
distribuição deve se manter entre 59,9Hz e 60,1 Hz em condições 
normais de operação e em regime permanente. Conforme explica Lou-
renço (2012, p.20), “variações bruscas de carga, como entrada ou saída 
de grandes blocos de consumidores, ou de geração [...] podem afetar a 
manutenção da frequência de operação do sistema elétrico em níveis 
apropriados”. Sendo assim, para um cenário futuro de grande penetra-
ção de unidades consumidoras com geração fotovoltaica a frequência de 

Fonte:  Autor, 2018. 
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• Fator de Potência (FP):

Segundo a ABNT NBR 16149 (2013), os inversores devem sair 
de fábrica com FP unitário e de acordo com Souza (2012), em relação 
à sua contribuição de reativo para a rede, a geração distribuída pode 
ser operada de forma a auxiliar no controle do FP. A ANEEL (2018c) 
recomenda que o FP esteja entre 0,92 e 1,00 indutivo ou entre 1,00 e 
0,92 capacitivo.

Os valores de FP, utilizados para construção dos gráficos da FIG.3, 
foram coletados através do Fluke 435. 

Figura 3 – Fator de Potência

operação do sistema elétrico poderia ser afetada.
Os dados de frequência foram coletados a partir do Fluke 435, 

e conforme pode ser observado nos histogramas abaixo, para o ponto 
monitorado, todos os registros de frequência no dia amostrado se man-
tiveram dentro dos limites estabelecidos pela ANEEL.

Figura 2 – Histograma de Frequência

Fonte:  Autor, 2018. 

Fonte:  Autor, 2018. 
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Através da análise quantitativa do FP foi constatada contribuição 
positiva da geração fotovoltaica. Nas fases B e C, utilizadas pelos inver-
sores para conexão à rede, em um dia sem geração fotovoltaica, todos 
os registros violaram os valores determinados pelo PRODIST, situação 
consideravelmente melhorada com a injeção de potência pelo sistema 
fotovoltaico, em que 8,56% e 40,89% dos registros estão acima de 0,92 
indutivo, nas fases B e C, respectivamente.

Por meio da análise visual é possível observar que nos momentos 
de maior irradiância solar, onde os inversores trabalham próximo às 
suas potências nominais os FP registrados apresentam os valores mais 
próximos ao indicado pela norma.

• Distorção Harmônica:

Definida no Módulo 8 do PRODIST (ANEEL, 2018c, p.12) 
como “fenômenos associados a deformações nas formas de onda das 
tensões e correntes em relação à onda senoidal da frequência funda-
mental” as distorções harmônicas, em relação aos sistemas fotovoltaicos 
conectados à rede, estão associadas aos inversores que, segundo De-
ckmann e Pomilio (2017), produzem descontinuidades na corrente de-
vido ao chaveamento dos semicondutores.

De acordo com Sousa (2010), além da distorção da forma de onda, 
a presença de harmônicos nos sistemas de distribuição de energia elé-
trica origina problemas como: aumento das perdas e redução da vida 
útil de equipamentos e componentes elétricos devido ao sobreaqueci-
mento, problemas na operação de relés de proteção, entre outros.

O PRODIST em seu Módulo 8 (ANEEL, 2018c) determina 
limites apenas para a distorção harmônica total de tensão (THDv), 
sendo que, para sistemas com tensão nominal inferior a 1kV sua THDv 

deve estar abaixo de 10,0%. A partir dos coletados pelo Fluke 435 e 
amostrados um dia com e um dia sem geração fotovoltaica, foi consta-
tado que a geração fotovoltaica não afetou negativamente esse aspecto, 
mantendo-se os valores abaixo de 3% de distorção harmônica total de 
tensão para ambos os casos.

Atualmente, no Brasil, não existem normas que limitem os valores 
da distorção harmônica de corrente em instalações apenas consumi-
doras de energia, sendo a ABNT NBR 16149:2013 responsável por 
determinar os valores desejados de distorção harmônica de corrente 
em sistemas fotovoltaicos conectados à rede. A distorção harmônica de 
corrente é grandemente influenciada pelas cargas dos consumidores, 
e nos sistemas fotovoltaicos, pelo funcionamento dos inversores. Os 
valores médios da grandeza, sem geração fotovoltaica, são de 20% nas 
três fases, e para um dia com geração fotovoltaica, a distorção míni-
ma registrada dentre as três fases é acima de 12% e a máxima igual a 
97,25% na fase B. Apesar dos altos valores da distorção harmônica de 
corrente, a distorção harmônica de tensão não foi negativamente afe-
tada se mantendo dentro dos limites definidos por norma. Através da 
análise dos dados também foi possível observar que quanto mais próxi-
mos os inversores estiverem dos valores de potência nominal menores 
serão as distorções harmônicas de corrente inseridas pelo dispositivo de 
conversão estática ao sistema.

Diante do exposto, fica claro que o sistema estudado não impactou 
negativamente nos parâmetros de qualidade da energia elétrica abor-
dados no PRODIST, porém, cabe ressaltar que, por ser um sistema de 
pequeno porte, estudos futuros em redes com um maior número de 
sistemas fotovoltaicos conectados são importantes para determinar os 
impactos que uma maior penetração de geradores distribuídos pode 
trazer à energia fornecida pelas concessionárias. 
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4 CONCLUSÃO

A análise das grandezas monitoradas no ponto de junção do sis-
tema fotovoltaico estudado com a rede de baixa tensão da CEMIG 
permitiu concluir que a geração fotovoltaica, neste caso, não impactou 
negativamente as grandezas relacionadas à tensão, além de trazer be-
nefícios relacionados à contribuição na correção do fator de potência 
local, sendo possível constatar que em relação ao comportamento dos 
inversores há forte correlação entre seu carregamento e o fator de po-
tência, pois nos momentos em que o sistema gera próximo aos seus 
limites nominais temos os valores de fator de potência mais próximos 
ao indicado pela ANEEL.
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ATIVISMO JUDICIAL NO BRASIL

Ingredi Cariane da Silva Sousa1

Giuliano Fernandes2

RESUMO

O presente trabalho buscou analisar o Ativismo Judicial, fenômeno 
consistente em uma postura proativa/invasiva do Judiciário, encarado 
por alguns como uma forma de assegurar direitos e garantias consti-
tucionais e por outros como um instrumento de tomada de poder e 
ruptura democrática. Apesar de possuir resquícios na história norte-
-americana desde 1947, o tema só ganhou força no Brasil nas últimas 
décadas, em razão do inconformismo social com as instituições eleitas 
e dos impactos ocasionados por decisões judicias afeitas a temas que 
dividem a opinião pública. As consequências acarretadas à Democracia 
pela tomada de decisões ativistas, bem como a legitimidade das deci-
sões aplicadas configuram o ponto central deste debate.

Palavras-chave: Ativismo Judicial. Tripartição dos Poderes. Democracia.

1 INTRODUÇÃO

O fenômeno do ativismo judicial tem ganhado destaque entre as 
discussões movidas por àqueles que escrevem sobre temas relacionados 
à democracia, uma vez ser um mecanismo controverso, interpretado ora 
como uma forma de assegurar direitos e garantias constitucionalmente 
previstos, ora como meio de impor a opinião pessoal dos julgadores. 
Posições contra e a favor, mostra-se incontestável a importância de seu 
estudo e os reflexos jurídicos, sociais e políticos que produz, levando 
a fortes impactos na compreensão da repartição de funções entre os 
Poderes, estabelecida pela Constituição Federal de 1988. Posto isto, o 
objetivo do presente artigo foi realizar uma análise sobre este fenôme-
no, contrapondo diferentes argumentos, como uma forma de conceber 
uma resposta que assuma todas as vertentes neste permitidas.

1 Graduada em Direito pelo Centro Universitário de Sete Lagoas – UNIFEMM. E-mail: ingredicssousa@gmail.com 
2 Mestre e Doutor em Teoria do Direito pela PUC Minas e Professor de Direito no UNIFEMM. E-mail: giulianofernandes@gmail.com
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2 METODOLOGIA

Para a realização deste trabalho foi realizada uma coleta de dados 
em livros, sites e revistas especializadas, bem como em jurisprudências. 
A análise seguiu a vertente qualitativa, visto que objetivou descrever o 
tema em estudo sob uma abordagem conceitual da realidade.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 O Que é Ativismo?

Segundo Campos (2011, p. 102):
a doutrina norte-americana aponta que o primeiro uso do termo ati-
vismo judicial coube ao historiador estadunidense Arthur Schlesinger 
Jr., em um artigo intitulado The Supreme Court, em 1947. Neste artigo 
Scthlesinger defendeu a importância de se saber dos problemas que di-
videm os juízes da Suprema Corte norte-americana, haja vista que suas 
decisões ajudarão a moldar a nação pelos próximos anos [...].

No Brasil, o ativismo judicial possui tanto defensores quanto críti-
cos, sendo encarado das mais variadas formas.

Para Streck, o ativismo judicial liga-se à resposta que o judiciário 
oferece às questões que lhe são levadas e é “sempre ruim para a demo-
cracia, porque decorre de comportamentos e visões pessoais de juízes e 
tribunais” (STRECK, 2016a). De acordo com Campos (2014), o ativis-
mo caracteriza-se como o exercício expansivo, não necessariamente ile-
gítimo, de poderes político-normativos por parte de juízes e cortes em 
face dos demais atores políticos; já segundo Pogrebinschi (2012) não é 
verdade que o STF (Supremo Tribunal Federal) atue de forma ativista. 

3.1.1 Os “antiativismo”

Oliveira (2013), um dos grandes precursores da abertura da discus-
são sobre o ativismo judicial no Brasil, ressalta que a judicialização da 
política é um fenômeno típico dos Estados Sociais, decorrente de uma 
profunda redefinição paradigmática do princípio da separação dos Pode-
res, no que concerne às garantias dos direitos fundamentais, ocorrida no 
período pós-guerra. Consigna, ainda, por meio de Habermas, que,

[...] se por um lado essas mudanças paradigmáticas pressupõem o cará-
ter de prestações positivas dos direitos fundamentais frente ao Estado, 
por outro lado colocam em questão não apenas a extensão, em face do 
Legislativo e da Administração Pública, dos poderes judiciais/jurisdi-
cionais, mas também o sentido deles, especialmente no caso das cortes 
constitucionais, em que essas questões passam a ser explicitamente dis-
cutidas. (HABERMAS3 apud OLIVEIRA, 2013, p. 39).

Posto isto, levanta uma importante questão frente àqueles que en-
tendem pela necessidade e positividade do ativismo judicial, 

[...] se o ativismo judicial na defesa de direitos fundamentais é justi-
ficável em razão do reconhecimento de uma vinculação não somente 
negativa, mas positiva de todos os poderes do Estado à Constituição 
e a direitos que não estão à disposição de maiorias parlamentares ou 
da conveniência e oportunidade administrativas, por outro a chamada 
judicialização da política poderia revelar um profundo déficit democrá-
tico dessa atuação judicial (STRECK4, 2010 apud OLIVEIRA, 2013, 
p. 40), havendo mesmo quem falasse em um poder constituinte per-
manente e em reinvenção da constituição pela jurisdição constitucional 
(SAMPAIO5, 2002 apud OLIVEIRA, 2013, p. 40).

3 HABERMAS, Jürgen. Between facts and norms. Trad. William Rehg. Cambridge, Mass: MIT, 1998. |4 STRECK, Lenio Luiz. O que é isto – decido conforme 
a minha consciência? Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010. |5 SAMPAIO, José Adércio Leite. A constituição reinventada pela jurisdição constitucional. 
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Para o autor, à jurisdição constitucional, cabe garantir o devido 
processo legal, por meio da proteção dos direitos fundamentais como 
premissa de instituição de um processo legislativo democrático, com 
uma interpretação inclusiva da Constituição (art. 5.º, §2.º, da Consti-
tuição brasileira).

Streck (2016a), por conseguinte, assume uma posição mais rígida 
que o primeiro, e considera o ativismo judicial um verdadeiro atentado 
à democracia, se preocupando, ainda, em diferenciar ativismo judicial 
de judicialização da política.

O problema do ativismo é muito maior do que da judicialização. Há 
uma diferença entre esses dois fenômenos, ao menos no Brasil. O ati-
vismo sempre é ruim para a democracia, porque decorre de comporta-
mentos e visões pessoais de juízes e tribunais. É como se fosse possível 
uma linguagem privada, construída à margem da linguagem pública. Já 
a judicialização pode ser ruim e pode não ser. Depende dos níveis e da 
intensidade em que ela é verificada. Na verdade, sempre existirá algum 
grau de judicialização (da política) em regimes democráticos que este-
jam guarnecidos por uma Constituição normativa. (STRECK, 2016a).

Assinala o doutrinador que, enquanto a judicialização está relacio-
nada ao funcionamento inadequado das instituições dentro do quadro 
institucional para elas traçado pela Constituição, o ativismo liga-se à 
resposta dada pelo judiciário às questões objeto da judicialização.

No caso específico da judicialização da política, Streck (2016a) 
ressalta que o ativismo é demonstrado quando concedido determinado 
tipo de decisão cujo teor faz com que a vontade do julgador substitua 
o debate político.

Assim, para o autor (2016a) as decisões ativistas sempre advêm 
da judicialização, não sendo o contrário verdadeiro, pois nem toda ju-

dicialização produz decisões ativistas, sendo possível serem proferidas 
decisões adequadas à Constituição.

Em artigo publicado em coautoria, Bercovici e Lima deixam clara 
sua posição quanto ao ativismo judicial e oferecem uma conclusão, a 
partir da opinião que possuem sobre o ativismo judicial, sobre o que 
significa tal termo e sua dimensão para aqueles que a ele se posicionam 
contrariamente, “o ativismo judicial está disseminado em todas a ins-
tâncias do judiciário nacional, sendo presenciado cotidianamente um 
verdadeiro esvaziamento da política e dos políticos pelo Poder Judiciá-
rio”. (BERCOVICI; LIMA, 2013).

3.1.2 Os “pró-ativismo”

Apesar do subtítulo que encabeça este tópico, é preciso deixar cla-
ro que nem todos os autores cujos posicionamentos frente o ativismo 
judicial serão trabalhados o defendem, pelo contrário, entre os aqui pre-
sentes encontram-se aqueles que negam veementemente a existência 
de ativismo do judiciário (Thamy Pogrebinschi); aqueles que possuem 
uma moderada posição, entendendo que o ativismo existe, mas que 
pode não carecer de legitimidade (Carlos Alexandre Azevedo Cam-
pos) e aqueles que um dia se posicionaram contrariamente ao ativismo 
judicial, declarando sua existência e malefícios, e hoje negam o excesso 
de decisões ativistas no judiciário pátrio (Luís Roberto Barroso).

Pogrebinschi (2012), em muito comentada obra6, buscou traçar os ar-
gumentos que a levam a crer na inexistência de ativismo judicial e no cum-
primento pelo judiciário de suas funções constitucionalmente previstas.

Afirma a autora (2012) não ser verdade que o Supremo tenha uma 
atuação contramajoritária, mas pelo contrário, a atuação da Corte re-

6 POGREBINSCHI, Thamy. Judicialização ou representação? Política, direito e democracia no Brasil. Rio de Janeiro: Elsevier, Konrad Adenauer e Ed. Campus, 
2012. 206 p. PDF.



SABERES Sete Lagoas nº. 04 | 2018 109

forçaria a vontade majoritária ao conceder presunção absoluta de cons-
titucionalidade às leis e atos normativos, objeto de controle concentra-
do de constitucionalidade; que não atua o STF de forma ativista, em 
razão da superior produção legislativa em detrimento da quantidade de 
declarações de inconstitucionalidade; que as decisões proferidas pela 
Corte serviriam de estímulo ao Legislativo, levando-o não só a legislar 
sobre a matéria objeto de judicialização em um prazo médio de 16 
meses, em muitas vezes 1/3 deste tempo, bem com que há um elevado 
número de projetos normativos que versam sobre as matérias as quais 
chega-se a declarar a inconstitucionalidade. Por último, a autora defen-
de que em sua atuação a Suprema Corte tenta ao máximo preservar a 
vontade do legislativo, utilizando-se para isso dos instrumentos que lhe 
são concedidos ao analisar a constitucionalidade das leis.

Campos (2014), por sua vez, ao concluir obra na qual busca iden-
tificar e categorizar a dimensão do tema, admite ser o ativismo judicial, 
principalmente o do Supremo, uma realidade incontestável, declarando 
a ampliação da participação do órgão no plano decisório do atual cená-
rio sociopolítico brasileiro.

Barroso, no que lhe concerne, deve ter sua posição analisada por 
meio de dois momentos, antes e após ser ministro da Corte Suprema.

Em artigo publicado em 2012, o então professor de Direito Cons-
titucional, além de afirmar o que se depreende de todos os demais auto-
res já citados nesta obra, o que seja, não ser o ativismo judicial peculia-
ridade exclusiva do Brasil, traçou suas três principais objeções ao, para 
ele, inegável crescimento da intervenção judicial: o risco à legitimidade 
democrática, a politização da justiça e os limites da capacidade do po-
der Judiciário.

Barroso (2012) declara que os membros do judiciário não são 

agentes públicos eleitos, ou seja, não possuem o batismo da vontade 
popular, assim,

[...] com exceção do que seja essencial para preservar a democracia e 
os direitos fundamentais, em relação a tudo mais os protagonistas da 
vida política devem ser os que têm votos. Juízes e tribunais não podem 
presumir demais de si próprios – como ninguém deve, aliás, nessa vida 
– impondo suas escolhas, suas preferências, sua vontade. Só atuam, legi-
timamente, quando sejam capazes de fundamentar racionalmente suas 
decisões, com base na Constituição. (BARROSO, 2012, p. 28). 

O atual ministro do Supremo consigna em sua obra que direito 
não é política, pelo menos não no sentido de admitir escolhas livres e 
tendenciosas, sendo umas das críticas mais desqualificantes para uma 
decisão judicial a acusação de que é política e não jurídica.

Barroso (2012) assinala, ainda, que apesar de caber ao Judiciário, 
quando da interpretação divergente das normas legais e constitucionais, 
a palavra final, essa primazia não deve significar que toda e qualquer ma-
téria deva ser decidida por um tribunal, mas sim pelo poder mais habili-
tado, uma vez não possuírem os juízes de direito as capacidades técnicas 
ou cientificas que demandam determinados temas, devendo nestes casos, 
ser privilegiada a atuação do Legislativo e Executivo.

Por fim, conclui que
a judicialização e o ativismo são traços marcantes na paisagem jurídica 
brasileira dos últimos anos. Embora próximos, são fenômenos distintos. 
A judicialização decorre do modelo de Constituição analítica e do sis-
tema de controle de constitucionalidade abrangente adotados no Brasil, 
que permitem que discussões de largo alcance político e moral sejam 
trazidas sob a forma de ações judiciais. Vale dizer: a judicialização não 
decorre da vontade do Judiciário, mas sim do constituinte. O ativismo 
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judicial, por sua vez, expressa uma postura do intérprete, um modo 
proativo e expansivo de interpretar a Constituição, potencializando o 
sentido e alcance de suas normas, para ir além do legislador ordinário. 
Trata-se de um mecanismo para contornar, bypassar o processo político 
majoritário quando ele tenha se mostrado inerte, emperrado ou incapaz 
de produzir consenso. Os riscos da judicialização e, sobretudo, do ati-
vismo envolvem a legitimidade democrática, a politização da justiça e a 
falta de capacidade institucional do Judiciário para decidir determinadas 
matérias. (BARROSO, 2012, p. 31).

Apesar do forte embasamento argumentativo do que acreditava, 
Barroso mudou veementemente sua posição ao assumir uma cadeira 
de ministro no Supremo Tribunal Federal, como se infere de entrevista 
concedida a uma revista jurídica.

[...] não existe ‘um surto de ativismo judicial’ em curso no país. [...] a 
quantidade de leis declaradas inconstitucionais pelo Supremo é ínfima 
e, mesmo em casos emblemáticos, o tribunal tem como característica 
a deferência ao Congresso Nacional. Não há um padrão rotineiro de 
ingerência indevida. (BARROSO, 2013).O ministro ainda fez 
questão de frisar que, em suas próprias palavras, “[...] tudo 
que tenho falado são ideias sobre as quais eu já escrevi ou 
que eu já tinha” (BARROSO, 2013).

3.2 Críticas Às Teorias Ativistas e Proposta Democrática De 
Interpretação Constitucional Adequada

O ativismo judicial fere o regime democrático, razão pela qual 
deve ser suplantado e substituído por propostas tendentes a sanar os 
variados problemas da democracia, sem, contudo, ruir o próprio regime.

É necessário que se encontre um meio termo, um caminho entre 

o demasiado intervencionismo do judiciário e a inaplicabilidade das 
disposições constitucionais.

Habermas (1997) afirma que o direito visa a cumprir dupla função, 
garantir a segurança jurídica, por meio do cumprimento das expecta-
tivas despertadas na sociedade, e implementar a obediência às normas, 
o respeito às leis, traduzindo-se, no campo jurídico, a tensão existente 
entre facticidade e validade em conflito entre o princípio da segurança 
jurídica e a tomada da decisão mais correta.

Como bem afirmado pelo autor, ambos os objetivos conflitan-
tes devem ser garantidos, sendo o problema da jurisprudência, pois, 
proceder a aplicação do direito internamente de forma racionalmente 
fundamentada no plano externo, a fim de garantir simultaneamente a 
segurança jurídica e a correção.

Para a solução do dilema posto, o autor (1997) assinala a existência 
de três alternativas de tratamento, a saber, o realismo, o positivismo e a 
hermenêutica, apregoando que, em que pese o estabelecido por estes, é 
necessário que haja uma sociedade aberta de intérpretes, não devendo 
as exigências feitas à teoria do direito serem apoiadas na personificação 
do juiz como senhor da verdade, haja vista que a segurança jurídica só 
é passível de ser adquirida se compreendida e compartilhada por toda 
a sociedade jurídica, e que só se obtêm uma decisão correta se esta se 
encaixa em um sistema coerente.

O autor (1997) assinala, ainda, que a possibilidade de contextua-
lização de normas pode fortalecer a responsabilidade e a liberdade dos 
sujeitos, mas que pode também propiciar um crescimento e ampliação 
do espaço de decisão judicial que consequentemente desestabilize a es-
trutura normativa do Estado de Direito.

A crítica à legitimidade das decisões dos tribunais Constitucio-
nais, aqui inserida a Corte Suprema brasileira, dirige-se, justificada-
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mente, à jurisprudência de valores, haja vista que, como bem pontua 
Habermas, esta não só resulta em graves consequências para o Estado 
de Direito, como se traduz em uma auto-interpretação falsa. “Com isso, 
ela perde de vista a alternativa de uma compreensão correta de inter-
pretação construtiva, segundo a qual direitos não podem ser assimila-
dos a valores” (HABERMAS, 1997, p. 315).

Para bem explicitar o supra disposto, o que seja, a impossibilidade 
de inserção de valores à aplicação do direito, Habermas (1997) traça 
as diferenças existentes entre estes e as normas. Enquanto as normas 
(válidas) obrigam seus destinatários a um comportamento sob expec-
tativas generalizadas, os valores são preferências intersubjetivamente 
compartilhadas; os valores indicam relação de preferência, as normas 
possuem um sentido de obrigação universal; as normas se inserem em 
um sistema e não se contradizem, enquanto os valores buscam entre si 
a primazia.

Enquanto que, para as normas, correto é o que é bom para todos, 
na aplicação dos valores, correto é o que é bom para nós. Por meio das 
normas se decide o que deve ser feito, por meio dos valores, o que seria 
recomendável. As normas regulam aquilo que é interesse de todos, os 
valores, aquilo que atende a uma comunidade em particular.

É tal jurisprudência de valores que levanta o problema da legitimi-
dade das decisões judiciais, “pois ela implica um tipo de concretização 
de normas que coloca a jurisprudência constitucional no estado de uma 
legislação concorrente” (HABERMAS, 1997, p. 320).

Ao se adotar uma jurisprudência de valores, corre-se o risco da 
prevalência de argumentos funcionais em detrimento de argumentos 
normativos. As instâncias aplicadoras do direito ficam impossibilitadas 
de criar o direito normatizado uma vez que as decisões aplicadas são 
por aquele legitimadas, frisando Habermas (1997) que os argumentos 

dados pela Constituição aos tribunais constitucionais legitimam a apli-
cação do direito, e não uma atuação do tribunal no sentido de criação 
de uma legislação implícita. Para Ely7 (apud HABERMAS, 1997, p. 
328) “o tribunal constitucional só pode conservar sua imparcialidade, 
se resistir à tentação de preencher o espaço de interpretação com juízos 
de valores morais”.

Critica-se aqui uma concepção paternalista de controle jurisdicio-
nal, que se alimenta com o argumento de que o legislador, dependente 
de lutas de poder travadas entre a maioria, não é suficientemente con-
fiável, razão pela qual se justificaria uma jurisdição criativa em que há 
um distanciamento com política. Contudo, justamente pelo fato dos 
discursos jurídicos serem racionais, configurando aquele que o profe-
re como um terceiro imparcial, este não pode substituir os discursos 
políticos que exigem para a sua formação, e, consequentemente, para 
a formação das normas, que sejam ouvidos e considerados todos os 
envolvidos e atingidos. (HABERMAS, 1997).

A discussão sobre o ativismo dos tribunais constitucionais, e aqui, 
principalmente, sobre o ativismo do Supremo Tribunal Federal, deve 
ser construída por meio da análise concreta. Quando se entende a 
Constituição como um instrumento de garantias e direitos é bem-vin-
da uma jurisprudência ofensiva, no sentido jurídico da palavra. Todavia 
é preciso que os tribunais constitucionais, e aqui leia-se STF, não as-
sumam um papel, parafraseando Habermas (1997), de sucessor de um 
menor de idade, tendo em vista que isso não só traz todos os prejuízos 
pontuados ao longo deste trabalho, como também uma idealização do 
papel a ser desempenhado pelo tribunal.

7 ELY, J. H. Democracy and distrast: theory of judicial review. Cambridge: Mass, 1980.
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4 CONCLUSÃO

Após décadas marcadas pela falta de participação da sociedade, a 
Carta de 1988 trouxe uma série de conquistas no que concerne a parti-
cipação democrática.

Relativamente ao Brasil, no começo de sua experiência democrática, 
uma Corte Constitucional com amplos poderes fazia-se necessária para 
fortalecer o compromisso com os direitos fundamentais e aniquilar os as-
pectos da ditadura. Quase trinta anos depois, entretanto, a população de-
para-se com a possibilidade de ter restringida sua participação na tomada 
de decisões político-sociais. (GALVÃO8 apud FERREIRA, 2014, p. 117).

A agenda do Supremo tem mostrado que diversas questões que afe-
tam diretamente a coletividade, têm sido decididas fora do debate político.

Não se questiona, como bem assinala Ferreira (2014, p. 130), a legi-
timidade do Supremo ao exercício de suas atribuições, “mas sim os exces-
sos que a atuação do poder judiciário nestes campos movediços dos novos 
paradigmas de uma normatividade aberta da Constituição pode causar”, 
haja vista que o processo democrático é um processo de diálogo que tenta 
romper intolerâncias e que a democracia não teme e sim requer a partici-
pação popular.
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RESUMO

O objetivo do trabalho foi estudar a classificação da afetividade dentro 
do Direito de Família, buscando identificar, a partir do entendimento 
de alguns autores, se a afetividade se enquadraria na classificação de 
princípio. Para tanto, realizou-se breve evolução histórica da família, 
partindo da concepção patriarcal até chegar aos moldes atuais. No de-
senvolvimento, acompanhou-se breve evolução legislativa da proteção 
do núcleo familiar. Para que fosse possível atingir o objetivo almejado, 
estudou-se o conceito do que é princípio, qual sua importância dentro 
do ordenamento jurídico e quais se aplicam especificamente ao Direito 
de Família. Foi feita análise das variadas formatações das famílias ge-
radas em decorrência de maior liberdade para manifestação do afeto. 
Por meio de Zygmunt Bauman (2004), em sua obra Amor Líquido, 

percebeu-se que os homens e mulheres contemporâneos acabaram por 
tornar líquidas as relações anteriormente estáveis. Desta forma, dian-
te da fragilidade do afeto, pretendeu-se esclarecer por meio da Teoria 
Tridimensional do Direito de Miguel Reale (2002), que a afetividade 
não pode ser elevada ao status de princípio, tratando-se na verdade de 
um valor.
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1 INTRODUÇÃO

O presente trabalho procurou esclarecer se diante da fragilidade das 
relações humanas contemporâneas, a afetividade pode ser considerada 
um princípio do Direito de Família. O tema-problema possui grande 
importância acadêmica, visto que busca esclarecer uma problemática atu-
al, além de apresentar também importância social, uma vez que almeja 
pormenorizar e prestar esclarecimentos sobre as relações familiares. 

Para tanto, realizou-se análise das relações jurídicas familiares des-
de suas primeiras constituições, por meio de breve evolução histórica 
partindo da família patriarcal existente no Brasil Colônia, até as diver-
sas formatações encontradas na atualidade como a família formada por 
meio da união estável, a monoparental, a recomposta e a homoafetiva.

Mencionou também algumas das evoluções legislativas no âmbito 
do Direito de Família que se deram ao longo dos anos e esclareceu-se 
acerca do que são princípios, sua natureza jurídica e sua importância 
em um ordenamento. Dentre os princípios aplicados às relações fami-
liares, destacou-se o da dignidade da pessoa humana, o da comunhão 
plena de vida e o da livre constituição da família.

A fim de demonstrar a fragilidade das relações contemporâneas, 
evocou-se o sociólogo Zygmunt Bauman (2004) e sua obra Amor Líqui-
do. O referido livro traz valiosas reflexões a respeito dos anseios dos con-
temporâneos de relacionar-se ao mesmo tempo em que desejam manter 
frouxos os laços afetivos inerentes aos relacionamentos interpessoais. 

Nesse contexto, o objetivo do trabalho foi pacificar o entendimen-
to de que a afetividade não se enquadra na categoria de princípio, mas 
sim que se trata de um valor. O propósito foi atingido por meio da 
Teoria Tridimensional do Direito de Miguel Reale (2002), somada a 
autores como Robert Alexy (2002) e Streck (2013).

2 METODOLOGIA 

Inicialmente, realizou-se pesquisa bibliográfica voltada a entender 
como se deu a formação das primeiras instituições familiares e quais 
eram seus princípios basilares. Buscou-se analisar criticamente as ve-
tustas constituições federais e os antigos códigos civis de maneira a 
compreender o pensamento da época e qual proteção legislativa as fa-
mílias recebiam.

Posteriormente, procurou-se aclarar o papel dos princípios no Di-
reito e quais se aplicam especificamente ao Direito de família. Coletou-
-se informações sobre as diversas famílias existentes na contempora-
neidade, bem como buscou entender de que maneira o afeto influencia 
na formação dos referidos núcleos familiares. Embasou-se em autores 
que atestassem a fragilidade eminente das relações atuais. E, em segui-
da, problematizou e confrontou-se teorias a respeito da classificação 
do afeto como sendo um valor ou um princípio e analisou-se qual a 
influência da fragilidade das relações na referida classificação.

3 RESULTADO E DISCUSSÕES

É indiscutível que a sociedade, ao longo dos anos, passou por 
transformações. Referidas mudanças acabaram por refletir na formata-
ção da família. Em suas primeiras composições destacava-se a patriar-
cal em que a figura do homem era predominante perante os demais 
membros da família e o principal valor tutelado era o patrimônio. Este 
formato de família esteve presente no cenário brasileiro, enquanto ain-
da se encontrava na posição de colônia, e também posteriormente no 
Brasil Imperial. 

O posicionamento dos legisladores coadunava com o entendimen-
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to da época de forma que transmitiu para as leis este caráter extrema-
mente patrimonialista. A partir da Constituição federal de 1934, foi 
possível notar mudança legislativa, o Estado passou a reconhecer-se 
portador do dever de proteção às famílias. Porém, foi só a partir da 
Constituição de 1937 que o mesmo reconheceu a necessidade de con-
tribuir, juntamente com os pais na educação.

A promulgação da Constituição Federal de 1988 representou 
significativa evolução em que se reconheceu a efetiva igualdade entre 
todos os membros da família. Em consonância com a Magna Carta, 
o Código Civil de 2002 consagrou a comunhão plena de vida e a livre 
constituição da Família. Importando considerar que os últimos pre-
ceitos citados fazem parte do rol dos princípios do Direito de Família.

Percebeu-se que a instituição familiar contemporânea em mui-
to se difere das primeiras organizações patriarcais. A diversidade de 
manifestação do afeto alterou a composição da família que até então 
possuía estrutura e formatação rígida, tornando-a uma entidade plural 
por meio do reconhecimento deste sentimento como ponto de ligação 
entre os membros familiares.

Dentre as diversificadas formatações, destacam-se a união estável, 
por ter como característica a ausência de solenidades bastando apenas 
a convivência contínua e pública com o objetivo de constituir unidade 
familiar; a monoparental, em que encontra-se ausente uma das figuras 
parentais; a recomposta que possuía inicialmente um núcleo mono-
parental ao qual soma-se outro núcleo monoparental ou somente um 
novo companheiro; e a família homoafetiva que é aquela que se dá por 
meio de união de pessoas do mesmo sexo.

Dentro do Direito, de uma forma geral, e especificamente den-
tro do Direito de Família, existem os princípios. Esses possuem um 
elevado grau de abstração e representam o fundamento das regras por 

trazerem em si a proximidade da ideia do direito. Possuem natureza 
de dever e obrigação, são dotados de força jurídica, aplicabilidade e 
irradiam para todo o ordenamento. São demasiadamente importantes 
que levaram Celso Antônio Bandeira de Melo3 (2000, p. 748, apud 
FAZOLI, 2007, p. 14) a afirmar que: 

Violar um princípio é muito mais grave que transgredir uma norma 
qualquer. A desatenção ao princípio implica ofensa não apenas a um 
específico mandamento obrigatório, mas a todo sistema de comandos. 
É a mais grave forma de ilegalidade ou inconstitucionalidade, confor-
me escalão do princípio atingido, porque representa insurgência contra 
todo o sistema, subversão de seus valores fundamentais, contumélia 
irremissível a seu arcabouço lógico e corrosão de sua estrutura mestra.

Dentre os que regem as relações de família encontram-se o prin-
cípio da dignidade da pessoa humana, o da comunhão plena de vida e 
sua livre constituição. O primeiro, que possui previsão legal expressa na 
constituição federal em seu art.1º, inciso III, estabelece que todos têm 
direito a dignidade uma vez que esta garantia seria inerente à condição 
humana. Outro princípio que mereceu destaque foi a comunhão plena 
de vida, que é baseada na afeição e companheirismo que deve existir 
entre os cônjuges, não permitindo que terceiros imponham condições 
de vida aos mesmos, e o terceiro princípio foi o da livre constituição, 
que estabelece a liberdade de escolha dos parceiros, de criação da famí-
lia, sua organização, manutenção e extinção. 

Inegável, então, se tornou o fato de que na atualidade disfruta-se 
de maior liberdade na escolha de relacionamentos interpessoais. Em 
contrapartida, o sociólogo polonês Zygmunt Bauman denunciou a fra-
gilidade dos laços humanos em sua obra Amor Líquido. A fim de qua-
lificar a falibilidade das relações atuais, o referido autor chamou de lí-

3 MELO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 12. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2000, p. 748 (apud Carlos Eduardo de Freitas 
Fazoli. Princípios Jurídicos. Revista Uniara, n. 20. p. 14, 2007)
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quido o comportamento dos homens e mulheres contemporâneos que, 
por meio de seus sentimentos voláteis, buscam relacionar-se ao mesmo 
tempo em que desejam permanecer livres. Nas palavras do autor: 

Os dois estímulos se fundem e se misturam no trabalho extremamente 
absorvente e exaustivo de ‘tecer redes’ e ‘surfar nelas’. O ideal de Co-
nectividade luta para apreender a difícil e irritante dialética desses dois 
elementos inconciliáveis. Ele promete uma navegação segura (ou pelo 
menos não fatal) por entre os recifes da solidão e do compromisso, do 
flagelo da exclusão e dos férreos grilhões dos vínculos demasiadamente 
estreitos, de um desprendimento irreparável e de uma irrevogável vin-
culação. (BAUMAN, 2004, p. 52).

Bauman (2004, p. 19) delatou ainda a banalização do amor, tendo 
os padrões do mesmo sido baixados, de forma que as pessoas tendem 
a chamar de amor mais de uma experiência de vida, mesmo que não 
garantam que o relacionamento em que se encontram atualmente seja 
o último de suas vidas, tornando a ideia do “até que a morte os separe” 
fora de moda.

Com o intuito de ilustrar a volatilidade das relações, Bauman 
(2004) mencionou a criação de diversas formas de relacionar-se alter-
nativamente, dentre elas os casais “semisseparados” que romperam com 
os padrões originais de casal e conferem a cada integrante autonomia 
para “seguir seu próprio caminho”. Nesta modalidade de relacionamen-
to não existe uma comunhão de vida, uma vez que vivem separada-
mente, procurando a companhia um do outro somente quando tem 
vontade.

Levando-se em consideração que o afeto não se manifesta somen-
te em relacionamentos conjugais, o sociólogo Zygmunt Bauman (2004, 
p. 60) comprovou também a liquidez dos laços filiais, de forma que 

diante da curta duração dos relacionamentos contemporâneos os filhos 
tornam-se para alguns a chave para o convívio amoroso duradouro, 
além de também serem vistos como objetos de consumo emocionais. 
Tal comportamento denunciou a materialização dos laços afetivos en-
tre pais e filhos. 

O panorama da afetividade que Bauman (2004) desenhou foi 
ao encontro do problema pretendido pelo trabalho. Por meio de suas 
constatações, o autor asseverou a instabilidade do afeto, sentimento que 
é equivocadamente classificado por alguns como princípio do Direito 
de Família. Bauman (2004) classificou a afetividade como um paren-
tesco qualificado, no entanto, assegurou que, para que fosse mantida, 
seria necessário reafirmá-la diariamente. Isto posto, a maneira e/ou 
vontade para que se dê a evolução do afeto ao parentesco é comandado 
por aspectos variáveis e intrínsecos de cada indivíduo. 

A partir do que foi demonstrado, tornou-se perceptível que a afe-
tividade surge por vontade única e exclusiva dos envolvidos, de manei-
ra que nenhuma força exterior, nem mesmo o direito, seria capaz de 
impulsionar ou obrigar o indivíduo a cultivar o afeto. Desta forma, a 
liquidez descrita pelo autor fortaleceu o entendimento de que a afeti-
vidade é um valor.

Com o intuito de comprovar que a Afeto é um valor e que não 
pede ser elevado à categoria de princípio, buscou-se apoio em autores 
como Streck (2013) que afirmou ser a afetividade desprovida de aspec-
to deontológico, não sendo possível, para tanto, retirar de sua consti-
tuição a normatividade. O autor compreende também, que conceber 
a afetividade como princípio seria equivalente a aceitar que a moral 
suprisse possíveis deficiências ônticas das regras jurídicas.

Naves e Antunes Souza (2012) defenderam que este sentimento é 
apenas um direcionamento comportamental para as famílias contem-
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porâneas. Afirmam, ainda, que o afeto é desprovido de imperatividade 
e em virtude de tais características não pode ser utilizado isoladamente 
pelo Direito, de maneira a evitar que valores sociais sejam admitidos 
como normas.

A Teoria Tridimensional do Direito, de Miguel Reale, figura como 
base do referido estudo, uma vez que oferece subsídios para tornar con-
sistente o entendimento da afetividade como valor. O referido autor 
entende que toda e qualquer experiência jurídica se baseia em três ele-
mentos, qual seja o fato, valor e norma. Segundo o mesmo: 

Encontraremos sempre estes três elementos, onde quer que se encontre 
a experiência jurídica:- fato, valor e norma. Donde podemos concluir, 
dizendo que a palavra Direito pode ser apreciada, por abstração, em trí-
plice sentido, segundo três perspectivas dominantes: 
1) O Direito como valor do justo, estudado pela Filosofia do Direito 
na parte denominada Deontologia Jurídica, ou, no plano empírico e 
pragmático, pela Política do Direito; 
2) O Direito como norma ordenadora da conduta, objeto da Ciência 
do Direito ou Jurisprudência; e da Filosofia do Direito no plano epis-
temológico; 

3) O Direito como fato social e histórico, objeto da História, da Socio-
logia e da Etnologia do Direito; e da Filosofia do Direito, na parte da 
Culturologia Jurídica. (REALE, 2002, p. 490).

Sendo assim, como entendeu o autor, a norma jurídica envolve 
um fato que será iluminado por valores, que por sua vez, dará lugar a 
uma atitude humana que ensejará posterior criação de norma. Especi-
ficamente sobre os valores, Reale (2002, p. 522) afirmou que “por outro 
lado [os valores] são, muitas vezes, impulsos emotivos, inesperadas in-
clinações simpatéticas que determinam nossa conduta e que orientam 

ou contrastam nossas deliberações”. É importante observar que princí-
pios e valores, mesmo sendo institutos diferentes, possuem pontos de 
contatos, a exemplo da possibilidade de ponderação em se tratando de 
conflito entre si, o que muitas vezes pode dificultar a sua diferenciação. 

Demonstrou-se que ainda que existam pontos de congruência, 
possuem evidentemente pontos divergentes. Neste sentido, citou-se 
Lima (2014, s.p.), em análise à teoria de Robert Alexy, que asseverou: 

Os conceitos práticos se dividem em três grupos: antropológicos, axio-
lógicos e deontológicos. Conceitos antropológicos abordam a vontade, 
o interesse, a necessidade e as ações. Os conceitos axiológicos, por sua 
vez, têm como questão essencial o que é bom. Os variados conceitos 
axiológicos se modificam conforme os critérios que qualificam algo 
como bom. Por fim, os conceitos deontológicos podem ser ligados a um 
conceito deôntico fundamental, o de mandado ou dever ser. Assim, essa 
divisão permite enquadrar os princípios na classe dos conceitos deonto-
lógicos e os valores na classe dos conceitos axiológicos.

Como visto, por serem axiológicos, os valores se modificam de 
acordo com os critérios que classificam determinada coisa como boa, 
o que os torna mutáveis com o passar do tempo. Diferentemente dos 
valores, os princípios são deontológicos e se baseiam em um conceito 
deôntico fundamental do dever ser. A diferenciação de princípios na 
visão do autor supracitado é aplicável à discussão que pretendeu o tra-
balho. Buscando novamente Streck (2013), viu-se que a afetividade, 
por ser um valor, possui classificação axiológica, se ocupando para tanto 
a estipular o que é bom, ao passo que os princípios, por serem deonto-
lógicos, estipulam o dever ser. 

Retomando os conceitos já abordados por Naves e Antunes Souza 
(2012), viu-se que o direito não tem como estipular a obrigatoriedade 
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de amar, nem a maneira pela qual a afetividade se manifesta entre as 
pessoas, descaracterizando, assim, a existência de aspecto deontológico 
deste sentimento. 

A incontestável liquidez das relações que Bauman (2004) abordou 
representa um desdobramento da liberdade, de maneira geral e legislati-
va, concedida aos homens e mulheres contemporâneos para que possam 
encontrar para si a melhor concepção de boa vida. Não caberia ao direito 
engessar o afeto e as respectivas constituições das entidades familiares. 
Efetivamente o reconhecimento da afetividade como valor não trouxe 
consigo tal enrijecimento. Zygmunt Bauman somente endossa que a afe-
tividade deve ser entendida como valor, uma vez que o que é bom, em 
sentido axiológico, é altamente variável em função do sujeito.

Por fim, salientou-se que admitir a afetividade como um valor não 
reduz sua importância para o Direito de Família. Como afirmou Reale 
(2002), fato, valor e norma são indissociáveis, sendo assim, para que se 
constitua a norma jurídica é necessária a presença dos valores a fim de 
que se possa completar a tríade, fornecendo sentido aos fatos sociais e 
embasamento às normas.

4 CONCLUSÃO

Com base no que foi apresentado, foi possível concluir que a famí-
lia, acompanhando as mudanças sociais, passou por diversas alterações 
desde os primórdios do Brasil Colônia. Alterações essas que refletiram 
no ordenamento jurídico, sobretudo na Constituição Federal de 1988 
e o Código Civil de 2002, que, contemplando os princípios do Direito 
de Família, passaram a reconhecer maior liberdade para construção, 
manutenção e dissolução das famílias. 

Após análise da Teoria Tridimensional de Miguel Reale, que esta-

beleceu que o fenômeno jurídico se compõe de fato, valor e norma, bem 
como observância ao entendimento de Streck e Alexy, concluiu-se que 
o afeto inserido ao direito é um valor, uma vez que este é desprovido 
de caráter deontológico, estando ausente viés normativo. Ainda, que a 
afetividade possui caráter axiológico, ocupando-se em qualificar algo 
como bom.

Conclui-se, então, que a fragilidade das relações apontadas por 
Zigmunt Bauman, reafirma a classificação do afeto como valor, sendo 
a liquidez apontada pelo autor um desdobramento da liberdade que o 
indivíduo possui de estabelecer para si condições de boa vida. 

Diante de todo o conteúdo exposto, torna-se inquestionável que a 
afetividade não deve ser entendida como um princípio, mas sim como 
valor. Não obstante, é imperioso salientar que referida classificação não 
visa reduzir a importância do afeto, visto que ele é o principal respon-
sável pela constituição das famílias contemporâneas.
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AS AÇÕES DE ENDOMARKETING EXISTENTES NA LOJA X E OS BENEFÍCIOS 
DESSAS AÇÕES PARA A ORGANIZAÇÃO

Jéssica dos Santos Lopes¹
Prof.ª Dr.ª Kariny Cristina de Souza Raposo²

RESUMO

Este trabalho foi desenvolvido com o intuito de avaliar a existência de 
ações de Endomarketing na empresa em estudo e levantar os benefícios 
que estas possam gerar. O objetivo de ações de Endomarketing é mo-
tivar o público interno para que este possa estar satisfeito e realizado, e 
com isso tenha o prazer de levar a cultura, padrões e objetivos da orga-
nização como premissas para o desenvolvimento do seu trabalho. Com 
apoio no material teórico estudado, foi realizada uma pesquisa a fim 
de avaliar como estava o relacionamento entre a organização e os seus 
colaboradores, levantando questões relativas à comunicação, benefícios 
financeiros e até mesmo em relação à autonomia quanto à realização 
das atividades. De acordo com os resultados obtidos, percebeu-se que 

os colaboradores não estavam totalmente motivados, seguros e enga-
jados com o que a empresa vinha lhes oferecendo. Fato esse que pode 
gerar significativas influências no desempenho em vendas, impactando 
consequentemente nos resultados da organização de modo geral.

Palavras-chave: Marketing. Satisfação dos colaboradores. Comunica-
ção interna.
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1 INTRODUÇÃO

O problema que motivou o desenvolvimento desta pesquisa pro-
cura responder “Quais os benefícios que as ações de Endomarketing 
podem proporcionar para a loja X e seus colaboradores? ”.

A partir dessa problemática, buscou-se apresentar o Endomarke-
ting como sendo um fator potencializador na construção do relaciona-
mento com o cliente interno. Entendeu-se, a partir dessa visão, o endo-
marketing como um conjunto de ações de marketing intracorporativo, 
cuja somatória de ações e esforços visam provocar mudanças, atrair e 
manter interesses no âmbito interno da empresa. 

Esta pesquisa teve como objetivo geral analisar a contribuição do 
endomarketing para a motivação dos colaboradores, e consequente au-
mento de vendas, da loja X e como objetivos específicos: Identificar as 
ferramentas de endomarketing da empresa em estudo; Verificar como 
é efetuada a comunicação interna pela empresa; Averiguar se há e se o 
endomarketing realizado na empresa em estudo possibilita a motivação 
dos seus colaboradores; Elaborar, caso seja inexistente, plano de Endo-
marketing para a empresa; E por último propor sugestões à empresa, a 
partir dos resultados obtidos na pesquisa.

2 METODOLOGIA

Foram utilizadas as pesquisas bibliográfica, em livros, revistas, arti-
gos e sites. Além disso, foi realizada a pesquisa de campo que abrangeu 
as visitas para observação, coleta de informações por meio da aplicação de 
questionário que foi elaborado com 17 perguntas objetivas e aplicado a 6 
funcionários. Posteriormente, as respostas deste questionário foram tabula-
das em gráficos com a utilização do software Excel, para posterior análise.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A primeira análise feita foi sobre a idade dos colaboradores. Dos 
6 que responderam, tem-se 2 funcionários com a idade entre 18 e 20 
anos, 2 entre 24 e 26 e 2 com mais de 26 anos. Quanto ao grau de esco-
laridade, observou-se que apenas 1 funcionário possui Ensino Superior, 
tendo os outros 5 colaboradores, concluído o Ensino Médio. E sobre o 
tempo de dedicação à empresa, têm-se que 3 funcionários estão há me-
nos de um ano, 2 funcionários possuem entre um ano e um ano e meio 
na empresa, e apenas 1 funcionário possui entre 2 anos a 2 anos e meio. 

Consoante o pensamento de Castro (1995 apud INKOTTE, 
2002), trata-se do princípio da individualidade. Ou seja, é importan-
te respeitar a individualidade de cada um para se alcançar o respeito 
do grupo. Sendo assim, para atender às características individuais dos 
funcionários é importante que a organização avalie todos os fatores 
pertinentes a cada colaborador e analise as medidas que serão adotadas 
para otimizar o clima dentro da empresa. Observar a idade, o nível de 
escolaridade e o tempo em que cada funcionário está na organização 
são de extrema relevância, pois a partir destas informações é possível 
mensurar qual nível de exigência deve ser utilizado em treinamentos, 
palestras e, até mesmo, em comunicações internas.

Além disso, voltar sua atenção para o público interno, faz com 
que a própria empresa saia ganhando, já que “um funcionário satisfeito 
trabalha melhor, é mais produtivo e comprometido com os objetivos da 
empresa” (COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL 2015, p. 38).

Quanto ao ambiente interno pode-se afirmar que do total de 6 
respondentes, apurou-se que 67% deles não se sentem estáveis em rela-
ção ao seu emprego na empresa. Quanto à existência de um programa 
de motivação, 2 dos participantes afirmaram que a organização não 
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possui, e os outros 4 afirmaram que existe e citaram dentre eles o prê-
mio de melhor funcionário, prêmio de motivação (geral) e a participa-
ção em lucros e resultados. Avaliando o que a organização oferece de 
benefício foi apurado que a mesma possui comissão sobre as vendas e 
vale-transporte para todos os colaboradores.

Quando questionados sobre a existência de autonomia na realiza-
ção das atividades, 4 dos colaboradores disseram que somente às vezes 
se sentem confortáveis para executarem suas atividades sem a inter-
venção do gestor, outro participante afirmou que raramente se sente 
totalmente responsável pelo seu trabalho, já o último disse que frequen-
temente tem a sensação de liberdade para desenvolver suas tarefas. Em 
relação à participação nas decisões pertinentes ao seu trabalho, 33% 
dos colaboradores afirmaram que sempre são envolvidos neste proces-
so, contra 67% que disseram ser inseridos apenas algumas vezes.

Como pontuado por Marras (2010), não se deve enfatizar somen-
te a remuneração financeira, mas o reconhecimento público, e a respon-
sabilização em processos decisórios. Ao incluir um colaborador nas de-
cisões da organização, ele passa a se sentir responsável pelos resultados 
e integrante da equipe, o que faz toda a diferença no que diz respeito a 
seu comprometimento com a organização.

Outra questão importante está presente nas palavras de Castro 
(apud INKOTTE, 2002) quando ele apresenta o princípio da integri-
dade. Para esse autor, a remuneração adequada é importante, mas as re-
compensas intangíveis advindas da satisfação com o seu próprio traba-
lho são essenciais para a execução de tarefas. Ademais, ainda conforme 
o estudioso há que se considerar o princípio da dignidade que equivale 
ao reconhecimento e valorização de todo o trabalho, independente do 
seu grau de dificuldade. Envolver funcionários na elaboração de metas 
e padrões de trabalho, avaliando-o e reconhecendo-o de forma apro-

priada, torna-se elemento-chave no processo de motivação.
Quando questionados sobre as vias de comunicação que a empresa 

utiliza para se comunicar com seus colaboradores, a grande maioria 
dos participantes afirmou que as reuniões periódicas são o principal 
meio, sendo seguida pela Intranet/Internet corporativas e por jornais 
ou murais internos.

Já na relação inversa, dos colaboradores com a empresa, a via de co-
municação mais utilizada foi a comunicação direta com o gerente, segui-
da igualmente pelas reuniões de equipe e outras comunicações informais.

Quanto à qualidade na transmissão das informações relativas à 
empresa, 5 dos 6 colaboradores afirmaram que somente às vezes a co-
municação chega a eles de maneira adequada. Tendo apenas um cola-
borador afirmado que as informações são repassadas de modo correto.

Ainda sobre a comunicação dentro da organização, foi apurado 
que 33% dos colaboradores entendem que esta chega com rapidez até 
eles, outros 17% afirmaram que as informações chegam com lentidão e 
outro mesmo percentual de respondentes asseguraram que nunca rece-
bem as informações internas. Outros 33% afirmam, ainda, que quando 
as comunicações chegam até eles, elas já estão atrasadas.

Marras (2010) já pontuava o quanto é importante que os colabo-
radores estejam integrados e cientes de toda e qualquer comunicação 
interna, e diante das análises citadas anteriormente, percebe-se que a 
comunicação na organização ainda não é um processo cíclico que in-
clui todos os colaboradores, o que acaba por gerar desgastes e ruídos 
indesejados. Acabar com a comunicação ineficiente, conforme afirma 
Bekin (1995, p. 29 apud INKOTTE, 2002), deve ser uma busca cons-
tante principalmente para os funcionários da linha de frente, pois esses 
devem estar aptos a apresentarem soluções adequadas com base em 
informações claras que satisfaçam os clientes.
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Outro fator de extrema relevância que foi apurado, trata-se da uti-
lização de feedbacks. Nesse quesito, 2 dos colaboradores disseram sem-
pre receber este retorno, outro aponta que às vezes tem essa resposta e 
os outros 3 colaboradores disseram nunca terem recebido.

Diante de uma indagação sobre a abertura que os colaboradores 
têm para apontar pontos de melhoria, fazer uma ponderação em rela-
ção a algo que não concordam ou para solucionar alguma dúvida sobre 
um processo, apenas 1 colaborador informou que sempre possui esta 
abertura, tendo outros 4 afirmado que às vezes se sentem confortáveis, 
e um outro tendo apontado o fato de nunca se sentir bem para fazer 
tais pontuações.

Quando questionados sobre o conhecimento da Missão e Visão 
da empresa, todos os colaboradores afirmaram conhecê-las, fato que 
demonstra que a organização possui uma cultura bem definida e até 
mesmo padronizada em relação às definições estratégicas em nível ge-
rencial. Em relação ao grau de satisfação em que os funcionários se en-
contram em relação à organização, todos afirmaram estarem satisfeitos.

Os dados coletados na empresa e apresentados nesta seção aponta-
ram para a necessidade de criação de um plano de ação que vise sanar as 
fragilidades apontadas. Esse se configura em um plano de Endomarketing.

Para se propor esse plano o primeiro passo necessário é saber o que 
a empresa pretende com o programa e qual o resultado que se deseja 
alcançar. É fundamental que se defina uma meta e as ações necessá-
rias para alcançá-la, como o aumento de produtividade, melhoria da 
qualidade no atendimento etc. Também deve-se ficar claro para todos 
os funcionários, antes da concepção do programa, que durante todo 
o processo de implementação não se deve perder o foco, para que no 
final, o resultado seja alcançado.

A princípio, no caso da organização estudada, seria pertinente a 

elaboração de um sistema de comunicação interno, que possibilite a 
comunicação entre todos dentro da organização. Uma possível solução 
seria a criação de um e-mail corporativo para cada um dos colabora-
dores, para que, por meio deste sejam enviadas todas as informações 
pertinentes ao nível em que cada membro se encontra.

Além dessa, outra medida que poderia ser implementada, seria a 
confecção de um painel físico interno com um espaço para serem cola-
das as informações internas mais relevantes. Talvez, seja importante que 
apenas um funcionário fique responsável pela atualização deste quadro.

Outra ação na busca por tornar a comunicação mais eficaz e trazer 
os clientes internos para mais próximos da organização, seria a realiza-
ção de reuniões periódicas, com temas pertinentes e, se possível, com 
datas previamente definidas.

Já com o intuito de motivar os colaboradores, uma sugestão se-
ria a criação de um programa para premiação do melhor funcionário, 
considerando diversas variáveis, tais como relacionamento interpessoal, 
pontualidade, participação nas ações e atividades propostas, além, é cla-
ro, do valor obtido em vendas. 

Analisando as particularidades da empresa em estudo, foi possível 
identificar alguns grupos de conteúdos essenciais que devem ser repas-
sados aos colaboradores: 

• Gestão (objetivos, estratégias e resultados), para que se alcance a 
harmonia no ambiente de trabalho, cada funcionário deve saber quais 
são os objetivos da empresa, suas estratégias utilizadas, e quais os resul-
tados que vêm sendo alcançados a partir de tais atitudes, como forma 
de motivação;

 • Recursos Humanos (benefícios, incentivos, política salarial, trei-
namento, integração e desligamento de colaboradores, etc.); 

• Celebrações (aniversário da empresa e dos colaboradores, datas 
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comemorativas, prêmios obtidos pela empresa, resultados alcançados, 
etc.), ou seja, a empresa deve planejar um programa de ações que a 
aproxime de seus funcionários, criando um vínculo afetivo e auxiliando 
no comprometimento organizacional desejado;

• Programas de reconhecimento (por tempo de casa, pelo cumpri-
mento de metas, pela conquista de clientes, etc.). Esses programas faci-
litam muito a relação entre empresa e colaborador, pois um funcionário 
bem reconhecido é um funcionário motivado e comprometido.

Como o Endomarketing é um processo cíclico e de certo modo sem 
fim, é necessário que a organização realize constantemente pesquisas 
para avaliar se as ações implantadas estão gerando os resultados espera-
dos, ou se é necessário, reformulá-las ou até mesmo propor novas ações. 

4 CONCLUSÕES

Este trabalho teve como ponto de partida o seguinte questiona-
mento: Quais os benefícios que as ações de Endomarketing podem 
proporcionar para a loja X e seus colaboradores?

Para responder a essa questão iniciou-se um estudo acerca dos 
conceitos de Endomarketing destacando aspectos como a importância 
de uma comunicação efetiva e coerente com o ambiente, a necessidade 
da oferta de benefícios, o impacto que o reconhecimento por um tra-
balho bem executado tem para estimular e gerar motivação na equipe, 
e principalmente, a relevância que existe no processo de visualização do 
colaborador não apenas como mais um recurso.

A partir disso, foi realizado um levantamento de dados na loja em 
questão e pôde-se verificar, que as ferramentas de Endomarketing da 
empresa eram insuficientes para tornar o ambiente agradável e corres-
pondente ao que os colaboradores esperavam. 

Com base nessas constatações, foi proposto um plano de Endo-
marketing cujo objetivo principal foi propor um ambiente mais agra-
dável, harmonioso e que atendesse as expectativas e necessidades que 
os colaboradores carregavam, além de auxiliar a organização a melhorar 
seus processos de comunicação e relacionamento interno podendo as-
sim gerar maiores resultados ao longo do tempo.
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AS NOVAS ENTIDADES FAMILIARES E O BEM DE FAMÍLIA
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RESUMO

Durante muito tempo a única estrutura admitida pelo ordenamento 
jurídico para a constituição da família era a resultante do casamento e, 
como consequência, somente ela recebia a tutela estatal, inclusive quan-
to ao bem de família. Com a evolução das relações humanas, outros 
arranjos de pessoas surgiram com o objetivo de constituição familiar. 
Isso fez com que a Constituição Federal adicionasse expressamente em 
seu texto a união estável e a monoparentalidade e promovesse uma mu-
dança na concepção de família. Porém, apenas essas transformações 
não foram suficientes para abranger as alterações que continuavam a 
ocorrer na realidade fática. Assim sendo, os princípios da nova ordem 
constitucional, tais como o da dignidade da pessoa humana e o da iso-
nomia, foram decisivos para uma interpretação ampliativa e não literal 

dos dispositivos jurídicos. A consequência foi o reconhecimento do 
bem de família aos variados arranjos familiares. Diante disso, o presente 
trabalho teve como fito apresentar tais modificações e explanar que o 
bem de família tem enquadrado mais famílias para evitar discrimina-
ções arbitrárias.
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1 INTRODUÇÃO

O problema estudado neste trabalho foi o modo como o bem de 
família tem sido entendido frente às novas entidades familiares. A defi-
nição de família e a aplicação do instituto denominado bem de família 
sofreram significativas mudanças de interpretação com o advento da 
Constituição Federal de 1988 e com a Lei Maria da Penha, que inova 
com uma concepção mais abrangente. Para melhor compreender essa 
dinâmica, foi importante frisar que num passado não muito distante 
apenas era concedida a proteção de impenhorabilidade do imóvel re-
sidencial aos núcleos familiares derivados do casamento, denominados 
“tradicionais”, pois só eles eram considerados arranjos familiares “le-
gítimos”. Percebeu-se tal acepção ao analisar-se a explicação dada por 
Gagliano e Pamplona Filho (2013, p. 51-52):

Fundada essencialmente no casamento, que, de situação de fato, foi ele-
vado à condição de sacramento, tal modelo se tornou hegemônico na 
sociedade ocidental, passando da Antiguidade para a Idade Média, até 
chegar à Idade Moderna, marginalizando potencialmente outras mo-
dalidades de composição familiar.

Todavia, a Carta Magna atual trouxe positivadas outras formas de 
entidades domésticas além da casamentária (a união estável e a mono-
parental), o que foi, aos poucos, alargando o entendimento da conces-
são do bem de família. Ademais, a nova ordem jurídica também con-
tém princípios que devem orientar a análise de todos os dispositivos, 
para que eles sejam legítimos. Tais princípios como os constitucionais 
da dignidade da pessoa humana e da igualdade, e os da pluralidade das 
entidades familiares e da função social da família ajudaram a ampliar 
ainda mais a proteção do bem de família aos arranjos monoparentais, 

anaparentais, homoafetivos, dentre outros, reconhecendo-os como me-
recedores da benesse pelo simples fato de serem famílias.

Assim, por família atualmente entende-se o conceito trazido pela 
Lei Maria da Penha (Lei 11.340/06), na redação de seu artigo 5º, in-
ciso III, como sendo toda ligação afetiva, ampliando o entendimento 
previsto na Carta Magna. Para se configurar família, é preciso que haja 
um envolvimento emocional entre seus membros que não consiste na 
vontade, mas sim na afetividade. (DIAS, 2013, p. 42).

Desse modo, o objetivo da pesquisa foi identificar as entidades 
familiares já existentes e as novas, que vêm sendo acolhidas pelo Di-
reito (tendo em conta que elas não se esgotam), e a aplicação do bem 
de família a elas.

2 METODOLOGIA 

Este trabalho adotou a pesquisa bibliográfica e documental com 
objetivo exploratório e descritivo. A análise foi puramente qualitativa, 
tendo em vista o objetivo elencado.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Compreendeu-se que de fato houve uma mudança no sistema 
normativo nacional e no conceito de família. Essas modificações acar-
retaram transformações na concessão do instituto do bem de família. 

Com a pesquisa, percebeu-se também que foi a Constituição ho-
dierna que iniciou a quebra do tabu de que somente era considerada 
família o núcleo baseado no homem e na mulher casados e seus filhos, 
inserindo expressamente mais duas modalidades familiares. De mes-



SABERES Sete Lagoas nº. 04 | 2018 128

mo modo foi a Carta Magna que inseriu na ordem jurídica brasileira 
princípios que priorizam o valor do indivíduo, como o da dignidade 
da pessoa humana. Isso fez com que ficasse totalmente incompatível 
a interpretação literal da norma, pois caso ela fosse praticada, geraria 
discriminações injustificadas e conflitantes com a dinâmica normativa 
atual. Observou-se que a norma permanece a mesma: a CF/88 intitu-
lando a família apenas como a oriunda do casamento, da união estável 
ou da convivência monoparental, o Código Civil afirmando ser a união 
estável entre homem e mulher; o que mudou, no entanto, foi a interpre-
tação feita pelo Judiciário dos dispositivos jurídicos. Entendimento que 
tem abandonado a interpretação clássica-literal e adotado a ampliativa, 
para ser oferecida maior proteção à pessoa humana.

Os resultados obtidos tiveram como base a inquirição literária em 
obras do ramo do Direito de Família, Processual e Constitucional e sua 
leitura foi fundamental para a explanação dos conceitos e posições, ob-
servando que o tema em comento não é de todo pacífico, mas a maioria 
dos doutrinadores estão em harmonia para a abrangência das entidades 
familiares e o reconhecimento do bem de família a elas. As jurispru-
dências averiguadas seguiram o mesmo sentido. 

4 CONCLUSÃO

O bem de família, tanto o legal como o convencional, deve ter 
sua extensão cada vez mais alargada, para englobar tanto as famílias 
que estão previstas expressamente na Constituição, como os arranjos 
possíveis que acontecem faticamente. Além disso, é necessário que o 
instituto estudado também ampare pessoas solteiras, viúvas e divor-
ciadas, que apesar de não estarem em nenhum agrupamento familiar, 

são sujeitos que merecem proteção estatal. Isso, para dar concretude 
a princípios como o da dignidade da pessoa humana, da igualdade, 
da pluralidade familiar, da função social da família, por exemplo. Ob-
servou-se, no cenário atual, que apesar de a legislação não trazer essa 
extensão da proteção expressamente prevista, os Tribunais têm feito 
esse reconhecimento, apresentando um avanço para o Direito brasileiro 
e para a promoção do ser humano.
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BALANÇO SOCIAL COMO FERRAMENTA DE GESTÃO
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RESUMO

Diante da demanda, cada dia maior, por métodos de gestão mais trans-
parentes e éticos, a utilização de ferramentas que possibilitem a análise 
sistemática de indicadores éticos e sustentáveis nunca foi tão necessá-
ria. É nesse contexto que se buscou, neste trabalho, analisar o Balanço 
Social, que é a demonstração financeira que melhor possibilita atual-
mente a análise dos resultados financeiros reais em relação aos indi-
cadores de pessoal e de desenvolvimento social. Na pesquisa realizada 
foi possível verificar que o modelo de Balanço Social utilizado pelas 
grandes empresas, denominado Relatório de Sustentabilidade, tem por 
objetivo evidenciar práticas de governança corporativa, destacando os 
esforços das organizações para minimizar impactos negativos e pro-
mover o desenvolvimento sustentável de funcionários e comunidades 

onde estão inseridas. A pesquisa mostrou-se promissora para os desa-
fios iminentes aos gestores nos próximos anos, já que a sociedade tende 
a exigir das empresas, públicas e privadas, cada vez mais clareza na 
forma como seus resultados são obtidos. Com esse movimento, é possí-
vel que o Balanço Social se torne uma ferramenta imprescindível para 
as organizações, tanto para a melhor gestão de seus resultados, quanto 
para a divulgação de sua contribuição social.
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1 INTRODUÇÃO

O mundo está em constante mudança e essa mudança ocorre em 
todos os eixos. Assim, o mundo corporativo, bem como o modo como 
seus recursos e resultados são geridos sempre passam por transformações.

Se antes era mais importante o crescimento exponencial do lucro, 
atualmente esse crescimento vem atrelado a uma série de outras pers-
pectivas que o mercado enxerga como essenciais. Vivemos em um tem-
po em que as práticas sociais e sustentáveis ganharam uma importância 
que afeta toda a imagem das empresas e de seus gestores.

É nesse cenário que o Balanço Social se destaca como ferramenta 
de evidenciação de fatos e mensuração de resultados e impactos, posi-
tivos e/ou negativos, que suas ações de alavancagem de desempenho 
causam na sociedade.

De acordo com Reis e Medeiros (2012) o Balanço Social é um 
conjunto de informações de cunho social em relação a ações realizadas 
pela empresa em prol de seus empregados, entidades de classe e gover-
no, além da comunidade e ambiente onde está inserida, possibilitando 
aos agentes econômicos uma melhor visualização das ações sociais e 
permitindo o confronto entre o desempenho operacional e o cresci-
mento e desenvolvimento social proporcionado pela empresa.

O uso do Balanço Social ainda é uma iniciativa que precisa de 
estímulos no Brasil, já que ele não compõe o grupo de demonstrações 
financeiras obrigatórias às empresas. Assim, o instituto Ethos (2007) 
destaca que o seu uso promove a ampliação do diálogo da organização 
com a sociedade, a incorporação de posturas éticas e transparentes, um 
melhor embasamento de informações para negociação com funcioná-
rios, estabelecimento de uma relação mais próxima aos parceiros da 
empresa, diagnóstico de desafios colocados para a empresa pela socie-

dade, comparabilidade de desempenho em relação a outras organiza-
ções, melhoria de eficiência para os investimentos sociais e definição 
clara de metas para a responsabilidade social.

Dessa forma, esta pesquisa buscou demonstrar qual o ganho obti-
do pela empresa estudada, BRF S/A, que utiliza a ferramenta Balanço 
Social e analisou a importância das informações por ela prestadas, fa-
zendo com que a publicação desta demonstração não obrigatória, tor-
ne-se uma boa estratégia para as empresas que fazem seu uso.

2 METODOLOGIA

A pesquisa foi realizada com uma abordagem quantitativa e quali-
tativa, pois fez-se necessária à coleta de dados para a transformação em 
índices que foram facilitadores do entendimento para que, dessa forma, 
fosse feito o relato e avaliação dos dados obtidos.

A empresa foco da pesquisa foi a BRF S/A, empresa do ramo ali-
mentício de alcance internacional e com sede no Brasil, que por ter seu 
capital aberto publica suas demonstrações, possibilitando ampla coleta 
dos dados necessários. Foram coletadas informações do Balanço Social, 
denominado pela empresa como Relatório de Sustentabilidade, datado 
do exercício de 2015. Antes, porém de se chegar a essa coleta, foi feita 
uma profunda revisão bibliográfica, com o objetivo de obter conheci-
mentos acerca do tema e de sua origem, a responsabilidade social.

Apesar da coleta de demonstração única, o relatório extenso, com-
posto de 153 páginas, ofereceu informações completas sobre suas ati-
vidades com enfoque no desenvolvimento e bem-estar social referentes 
aos anos de 2014 e 2015.
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3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Para análise dos dados, primeiramente estabeleceu-se o universo 
de estudo já que em algumas informações prestadas a empresa ofereceu 
uma linha de tempo com amplitude de 10 anos e em outras, a ampli-
tude foi menor. Assim, definiu-se que para fins de comparação, os anos 
estudados seriam os de 2014 e 2015.

Após essa definição, procurou-se evidenciar dados relevantes no 
resultado operacional da empresa e também dados relevantes na aplica-
ção desses resultados no desenvolvimento de sua equipe e da comuni-
dade social onde está inserida, buscando indicadores que demonstras-
sem que a empresa obtém ganhos com políticas que beneficiam seus 
funcionários, clientes, entidades, governos, etc.

3.1 Principais Dados Relativos a Desempenho
 

Quando falamos em desempenho no meio corporativo, somos im-
pulsionados a evidenciar a melhora ou queda de resultados relativos à 
produtividade e lucratividade das empresas. Neste trabalho, os índices 
de desempenho estavam sempre atrelados a contratações ou demissões 
e aumento ou redução de salários.

Considerando isso, foram levantadas as seguintes informações:

Tabela 1 – Índices de Desempenho

Diante das informações, foi identificado um tímido aumento no 

quadro de funcionários que não afetou positivamente a produção. Ao 
contrário, teve um movimento de queda.

Apesar disso, os demais índices estudados demonstraram que as 
ações da governança possibilitaram um aumento na receita e lucro por 
empregado. Isso evidenciou que o aumento no quadro de funcionários, 
ainda que não tendo reflexos diretos na produtividade, pois as con-
tratações podem se dar em setores de apoio, pode ser positiva para os 
resultados da empresa. Essa análise também é benéfica para ações de 
retenção de talentos e novas contratações.

O retorno do patrimônio foi um índice que destoou visto que teve 
um aumento bem acima das médias positivas. No entanto, pôde-se ve-
rificar que tal aumento, apesar de ser influenciado pela elevação do lu-
cro, também foi impactado pela redução do patrimônio líquido da em-
presa, que entre os períodos apresentou redução aproximada de 11,5%.

Por fim, dos primeiros índices analisados, pôde-se identificar um 
aumento de distribuição de renda ao empregado entre os anos estuda-
dos. Reflexo positivo do lucro obtido pela empresa no período.

3.2 Principais Dados Relativos a Sensibilidade de 
Indicadores

As informações gerenciais que mais se destacam no Relatório de 
Sustentabilidade estudado são menos quantitativas e mais voltadas a 
relatar ações propostas pela empresa.

Assim, pôde-se identificar que a empresa apresenta os seguintes 
dados de sua gestão e relacionamento: 
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Tabela 2 – Parâmetros de Sensibilidade

Ao analisarmos os dados do Relatório, percebemos que as práticas de 
gestão da empresa estão bastante alinhadas às novas exigências de mercado.

Fica em destaque o papel da Governança Corporativa que tem 
como premissa atuar com ética, transparência e responsabilidade. A di-
vulgação destes dados no relatório pode estar relacionada à expansão 
dos negócios da empresa no exterior, já que no continente Europeu, 
as práticas sustentáveis de gestão têm peso decisivo para investidores.

É destaque também, a preocupação da empresa na sua relação 
com o consumidor, pois a preocupação com a forma que as marcas da 
empresa são vistas no mercado faz com que ela mantenha controles e 
monitoramentos de toda sua produção, em busca da redução de recla-
mações e ampliação de mercado.

O investimento da empresa em ações de desenvolvimento e sociais 
também é destaque. A empresa em estudo demonstrou em seu relatório 
constante interesse em agregar valor as suas marcas mantendo-se com um 
perfil de gestão socioambiental, muito valorizado no mercado atualmente.

Além disso, as ações incentivadas e financiadas, integral ou par-
cialmente pela empresa, em parceria com funcionários e comunidade, 

apresentam ao mercado a preocupação com o desenvolvimento das co-
munidades onde atuam, promovendo a qualidade de vida e crescimento 
das mesmas.

3.2 Indicadores Relativos a Funcionários

Alguns números relativos a funcionários podem ser um indicativo 
de políticas e culturas praticadas por uma empresa. Dessa forma, foram 
levantados dados referentes a gênero e faixa etária. Nesse quesito foram 
analisados os seguintes dados de 2015.

Tabela 3 – Indicadores de Gênero 2015

Tabela 4 – Indicadores de Faixa Etária 2015

Observou-se que apesar de a empresa possuir fábricas em outros 
países, estando as principais na Argentina, Europa e Oriente Médio, 
94,64% da mão de obra se concentra no Brasil.

Do total de empregados classificados, pôde-se observar que no 

Fonte: Elaborada pelas autoras.

Fonte: Elaborada pelas autoras.

Fonte: Elaborada pelas autoras.
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Brasil a proporção de mão de obra está em aproximadamente 60% de 
homens e 40% de mulheres.

No exterior essa diferença é mais discrepante, sendo aproximada-
mente 85% de homens e 15% de mulheres. Esse índice, no entanto, foi 
bastante impactado pelos valores do Oriente Médio, onde a cultura é 
bastante austera em relação a mulheres e mercado de trabalho. Anali-
sados isoladamente, a Argentina e Europa apresentaram índices muito 
parecidos com os do Brasil.

Quanto à faixa etária, a empresa apresentou valores muito pareci-
dos com as tendências de mercado, onde as contratações se concentram 
em faixas mais jovens. Assim, mais de 68% das contratações realizadas 
no período estudado foi de funcionários com menos de 30 anos.

Dessa forma, esses números permitiram identificar quais são as 
tendências da empresa em relação à inclusão, algo bastante relevante 
na atualidade.

3.3 Distribuição dos Resultados

Além dos índices já vistos, o material estudado apresentou dados 
da distribuição do valor adicionado da empresa.

Esses dados, apesar de encontrados no Relatório de Sustentabili-
dade, também foram divulgados em demonstração isolada, denomina-
da DVA, esta sim, obrigatória à empresa de capital aberto.

Levantou-se assim os seguintes valores:

Tabela 5 – Indicadores de Faixa Etária 2015

Analisados os valores, pôde-se perceber que na distribuição do re-
sultado da empresa no ano de 2014, o grupo com maior relevância na 
distribuição foi o de pessoal.

Já em 2015, apesar de visto o crescimento de valor distribuído ao 
mesmo grupo, o que apresentou maior relevância foi o de capital de 
terceiros. Esse grupo é representado especialmente por agentes finan-
ciadores do negócio e os valores pagos nesse período, referiram-se a 
juros, indicando um possível desequilíbrio na gestão desse capital.

A visualização de distribuição de resultado mostrou-se uma boa 
forma de identificar o perfil de geração de riqueza da empresa, possibi-
litando a identificação de possíveis discrepâncias para a busca de ações 
que melhorem essa distribuição.

3.4 Operação Carne Fraca

No dia 17 de março de 2017, a Polícia Federal brasileira defla-
grou a Operação Carne Fraca, objetivando combater a corrupção entre 
agentes públicos e empresas frigoríficas do Brasil.

Entre as empresas investigadas estava a BRF S/A e os impactos 
negativos que a empresa sofreu fizeram com que ela provisionasse pre-
juízos milionários

A operação acabou por perder força com o passar das semanas. 
Há, no entanto, um consenso sobre a corrupção entre os agentes agro-
pecuários e as unidades industriais investigadas. Ainda que não fique 
provado que a BRF tenha praticado deliberadamente tais atos de ir-
regularidade, sua imagem ficou prejudicada e constantemente ela será 
impelida a prestar contas e promover ações que melhorem seu relacio-
namento com investidores e consumidores.

Mesmo durante um momento conturbado, a empresa optou por 
Fonte: Elaborada pelas autoras.
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publicar o Relatório de Sustentabilidade de 2016. Apesar de este ano 
estar fora do período de análise do trabalho realizado, devido a relevân-
cia do fato apurado, e considerando que o ocorrido deu-se ainda dentro 
do período de pesquisa e análise, abriu-se um tópico para comparação 
da responsabilidade das publicações de 2016 e 2015.

No Relatório de Sustentabilidade de 2016, a empresa utilizou a 
oportunidade para declarar ao mercado, em comunicado oficial, a sua 
postura diante a investigação, mostrando transparência nas informa-
ções e antecipando ao mercado seu ponto de vista, procurando não se 
eximir de possíveis erros, mas principalmente evidenciando sua respon-
sabilidade na gestão.

Os Balanços Sociais que a BRF S/A publicou em 2015 e 2016 
puderam, dessa forma, ser vistos de duas formas nesse contexto.

Por um lado, a publicação feita em 2015 aumentou exponencial-
mente a responsabilidade da empresa sobre as informações prestadas, 
quando confrontadas com um possível envolvimento em um esquema 
que contradiz tudo que foi exposto. 

Por outro lado, a manutenção da publicação para o ano de 2016 
demonstrou o compromisso da empresa em se aprimorar e evidenciar a 
sua responsabilidade social e a preocupação com a sustentabilidade do 
negócio em todas as esferas.

4 CONCLUSÃO 

O trabalho foi realizado no intuito de conhecer o Balanço Social e 
verificar a sua importância como ferramenta de análise e gestão.

O modelo de demonstração utilizado para a construção desse tra-
balho foi elaborado em forma de Relatório de Sustentabilidade, que 
devido ao nível de detalhamento possibilita uma gama muito grande 

de análise de dados referentes à gestão da empresa estudada, BRF S/A.
As informações encontradas comprovaram que o Balanço Social 

possibilita análises muito importantes. Dessa forma, foi possível visu-
alizar se as ações, como contratações e desligamentos de funcionários, 
impactaram positivamente ou negativamente na empresa, criando pre-
cedentes para ações futuras, possibilitando um melhor planejamento 
dessas ações.

Assim, pode-se concluir que a demonstração contábil, Balanço 
Social é muito relevante para a análise de resultados e para a melho-
ria da gestão dos recursos, além de ser uma excelente ferramenta de 
propaganda de ações melhorando a relação da empresa com seus in-
vestidores, clientes e com todo o meio que se relaciona, sendo também 
determinante na sinalização de representar o perfil social e responsável 
do gestor da empresa.
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RESUMO

O presente estudo se baseou em trabalho de conclusão de curso que 
discutiu o crime de estupro de vulnerável conforme determina o Es-
tatuto da Pessoa com Deficiência e justificou-se no abismo que existe 
entre os direitos das pessoas com deficiência mental e a possibilidade de 
serem exercidos. Visando uma melhor compreensão do tema, relevante 
se fez o exame dos Direitos e Garantias Fundamentais, sob o enfoque 
de Habermas. Em seguida, houve uma breve análise do Estatuto da 
Pessoa com Deficiência, a partir da qual foi trabalhada a questão da 
dignidade sexual nos crimes contra o vulnerável. Por fim, foram es-
tudados os reflexos do Estatuto da Pessoa com Deficiência no crime 
de estupro de vulnerável. Para a elaboração desta obra foi utilizada a 

pesquisa doutrinária e jurisprudencial, com o intuito de discutir a pos-
sibilidade de o consentimento do deficiente mental afastar a tipificação 
do crime do estupro de vulnerável sob a luz do princípio constitucional 
da isonomia e do Estatuto da Pessoa com Deficiência.
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1 INTRODUÇÃO

Os deficientes mentais sempre foram tratados como dependentes 
e frágeis sendo, por isso, impedidos de exercerem alguns de seus direitos 
mais básicos (BITENCOURT, 2013, p.104).

Nesse contexto de vulnerabilidade presumida, o art.217-A, §1º do 
Código Penal tipifica o estupro vulnerável como sendo “a prática de 
conjunção carnal ou qualquer ato libidinoso com enfermo ou deficiente 
mental, que não tenha o necessário discernimento para a prática do ato 
ou que, por qualquer outra causa, não possa oferecer resistência” (CÓ-
DIGO PENAL, art.217-A, §1º, 1940) (BITENCOURT, 2013, p.104).

Isso porque, no que diz respeito aos deficientes mentais, a idade 
ou nível de desenvolvimento não são elementos de relevância jurídica 
para a tipificação prevista no artigo 217-A, parágrafo único do Có-
digo Penal. Dessa forma, a presunção de vulnerabilidade feita pelo 
legislador retirou do deficiente a liberdade de exercer sua sexualidade 
(PRADO, 2014, p. 1047).

No entanto, em sentido contrário ao que dispõe referido tipo pe-
nal, o legislador passou a reconhecer direitos aos deficientes que antes 
lhes eram negados. Nesse ínterim, pode-se citar a Convenção de Nova 
York sobre Direitos Humanos (Decreto nº 6.949/2009) que embasou 
o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015) e a nova re-
dação dada ao artigo 3º do Código Civil, que extingue a incapacidade 
civil absoluta dos deficientes mentais.

Visando “promover, proteger e assegurar o exercício pleno e equi-
tativo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por to-
das as pessoas com deficiência e promover o respeito pela sua dignida-
de inerente” (DECRETO 6.949, art. 1º, 2009), a Convenção de Nova 
York sobre Direitos Humanos propôs uma série de medidas integrado-

ras às pessoas com deficiência.
Apesar da significativa evolução legislativa no sentido de elevar 

a autonomia dada aos deficientes, o crime previsto pelo artigo 217-A, 
§1º, do Código Penal, ainda se aplica. Desse modo, a presunção de 
vulnerabilidade neste crime vai de encontro aos direitos já tutelados 
pelo ordenamento jurídico brasileiro. Diante dessa dicotomia, surgiu o 
problema deste trabalho: deve-se presumir a vulnerabilidade pelo sim-
ples fato de ser a pessoa deficiente mental?

Valendo-se do estudo do tema e de pesquisas doutrinárias e ju-
risprudenciais, almejou-se ao final do trabalho a possibilidade de o 
consentimento do deficiente mental afastar a tipificação do crime do 
estupro de vulnerável (CÓDIGO PENAL, art. 217- A, 1940) fosse 
considerada com base no que defendem o princípio constitucional da 
isonomia e o Estatuto da Pessoa com Deficiência.

2 METODOLOGIA

A pesquisa teve o propósito de avaliar a vulnerabilidade presumida 
dos deficientes mentais do art. 217-A, §1º do Código Penal sob a luz do 
Estatuto da Pessoa com Deficiência. Para isso, foram utilizadas as pes-
quisas bibliográfica e documental, na medida em que tanto a doutrina 
quanto a legislação foram consultadas, como também a jurisprudência.

Para o desenvolvimento do trabalho, necessário se fez o estudo dos 
conceitos habermasianos de faticidade e validade, bem como da força 
dos tratados internacionais sobre direitos humanos no ordenamento 
jurídico brasileiro.

Também há de se ressaltar o uso doutrinário dos penalistas Biten-
court e Regis Prado, cujas contribuições foram essenciais para a con-
clusão da pesquisa.



SABERES Sete Lagoas nº. 04 | 2018 137

De modo semelhante, a coleta de dados restringiu-se aos casos 
tratados nas jurisprudências e doutrina. No entanto, é relevante desta-
car que em razão da recente vigência do Estatuto da Pessoa com De-
ficiência, foi necessário o emprego de jurisprudências relacionadas à 
vulnerabilidade em razão da idade.

Já a abordagem do problema foi feita de maneira qualitativa, 
uma vez que o propósito era analisar a possibilidade ou não de o 
consentimento do deficiente mental sobressair em relação à vulnera-
bilidade presumida.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O crime descrito pelo art. 217- A, §1º do Código Penal está inse-
rido no Capítulo VI, cujo bem jurídico tutelado é a liberdade sexual. No 
entanto, com a presunção de vulnerabilidade, não existe, por parte dos 
deficientes mentais, plena disponibilidade do exercício dessa liberdade 
(BITENCOURT, 2013, p. 47 e 97).

Percebe-se, pois, evidente choque entre tal tipo penal e o que deter-
mina a Convenção de Nova York sobre Direitos Humanos, incorporada 
ao ordenamento jurídico brasileiro com status de norma constitucional.

Além disso, com o advento do Estatuto da Pessoa com Deficiência 
(Lei 13.145/2015), a incapacidade civil absoluta passou a ser atribuída 
somente aos menores de dezesseis anos, de maneira tal que os deficien-
tes mentais se tornaram aptos a todos os atos da vida civil, inclusive o 
casamento (CÓDIGO CIVIL, art. 4º, 2002).

Sendo assim, é de notar certa incoerência ao se presumir que os 
deficientes mentais não possuem plena disponibilidade do exercício de 
sua liberdade sexual ao mesmo tempo em que lhes foi atribuída capaci-
dade para contrair casamento.

A tipificação prevista pelo artigo 217-A,§1º trata a pessoa com 
deficiência não como sujeito de direitos, mas como objeto. Isso ocorre 
na medida em que o legislador pátrio, ao presumir, ainda que de forma 
velada, a vulnerabilidade dos deficientes mentais, ignora o fato de que 
a deficiência não impede que as pessoas tenham sentimentos, desejos 
e o direito fundamental à sexualidade (BITENCOURT, 2013, p.104).

Com a presunção da vulnerabilidade fica afastada não só a análi-
se do consentimento, mas também a possibilidade de as pessoas com 
deficiência exercerem sua dignidade sexual. Não se pretende negar cui-
dados especiais aos deficientes, mas tão só reconhecer que apesar de 
necessários em determinadas situações, deve ser dada, na medida de 
sua capacidade de discernimento, tratamento mais isonômico possível, 
inclusive nas questões referentes ao exercício do direito de dignidade 
sexual (BITENCOURT, 2013, p.104).

Ademais, é importante ressaltar que eventual enfermidade ou de-
ficiência mental não é suficiente para que se configure incapacidade 
penal, sendo necessário exame pericial especializado. Desse modo, não 
há fundamento para se presumir que o mesmo tipo de anomalia tenha 
o condão de impedir que a pessoa com deficiência tenha discernimen-
to para a prática do ato previsto pelo artigo 217-A (BITENCOURT, 
2013, p.107).

Por sua vez, a Lei 13.145/2015 assegura em seu artigo 4º o direito à 
igualdade de oportunidades e veda a discriminação às pessoas com defi-
ciência. Sendo assim, a presunção de vulnerabilidade trazida no crime de 
estupro de vulnerável, que anula o exercício da liberdade sexual dos defi-
cientes mentais, verifica-se em total desacordo com o direito positivado 
pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência (LEI 13.146, art. 4º, 2015).

No tocante à questão do consentimento, os artigos 11 e 12 da Lei 
13.146/2015 deixam claro que o deficiente não pode sofrer intervenção 
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médica sem que tenha consentido, hipótese essa afastada apenas em 
caso de curatela e de perigo de vida. Sendo, pois, apto a decidir sobre 
sua saúde, não deveria o deficiente ser impedido de deliberar acerca de 
sua sexualidade (LEI 13.146, art. 11 e 12, 2015).

Os artigos 84 e 85 da Lei 13.146/2015 merecem menção, visto 
que dispõem acerca do reconhecimento igual do deficiente perante a 
lei. O artigo 84 ressalta o caráter extraordinário e proporcional da cura-
tela, ao passo que o artigo 85 evidencia o seu alcance para questões de 
cunho exclusivamente patrimonial e negocial, ressaltada a não incidên-
cia da curatela no direito à sexualidade.

Por fim, é relevante registrar que a edição da Súmula 593³ do STJ 
se deu após a defesa do Trabalho de Conclusão de Curso e diz respeito 
ao vulnerável por condição etária, que não foi o foco da pesquisa.

4 CONCLUSÃO

Levando em consideração os preceitos constitucionais de igualda-
de e liberdade, não parece razoável que a vulnerabilidade dos deficien-
tes mentais seja presumida pela simples presença de uma enfermidade.

Nesse sentido, o Estatuto da Pessoa com Deficiência e a Conven-
ção de Nova York sobre Direitos Humanos (Decreto nº 6.949/2009) 
asseguraram aos deficientes o pleno exercício de seus direitos, dentre 
eles o da liberdade sexual.

Apesar disso, não raras vezes o judiciário insiste em tratar o defi-
ciente mental como objeto e não sujeito de direitos, razão é imposta aos 
deficientes mentais uma vida à margem de seus direitos mais básicos, 
quais sejam isonomia e liberdade, sob o pretexto de assim proceder 
como forma de protegê-los. Falta constitucionalidade em uma norma 

que condena inocentes à privação de direitos com base em uma desca-
bida presunção de vulnerabilidade.

Portanto, diante do crime de estupro de vulnerável, a garantia des-
ses direitos aos deficientes mentais resulta em evidente tensão entre 
faticidade e validade, ou seja, a realidade fática não corresponde à justi-
ficação racional do direito. 

Por todo o exposto, é imprescindível a interpretação conforme 
a Constituição do tipo penal descrito pelo §1º do artigo 217-A. Isso 
porque a presunção de violência implícita não coaduna com o direito 
positivado pelo sistema de direitos do ordenamento jurídico brasileiro 
e internacional, na medida em que está a tolher direitos das pessoas 
com deficiência.
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A DIGNIDADE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA: UM ESTUDO ACERCA DA INCLUSÃO 
DOS SURDOS NO SETOR DA SAÚDE EM SETE LAGOAS
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RESUMO

Amparado pela legislação específica, este trabalho demonstrou que 
com o avanço do conhecimento e busca por reconhecimento e inclu-
são, as pessoas com necessidades especiais vêm conseguindo fazer valer 
seus direitos garantidos por lei. No geral, a acessibilidade se tornou 
uma prioridade na sociedade, porém os deficientes auditivos ainda en-
contram dificuldades para se comunicarem com os ouvintes que não 
têm conhecimento da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS. Vive-
mos numa época em que, principalmente, o mercado de trabalho exige 
estudo e formação no mínimo do Ensino Médio para conseguir um 
bom emprego. Assim como os ouvintes, os surdos têm os direitos fun-
damentais garantidos e são amparados por lei específica. A LIBRAS 

deveria ser inserida nas escolas a partir do momento em que a criança, 
surda ou ouvinte começa a ter contato com a educação, ou seja, a partir 
do maternal. Sendo inserida como matéria regular, a LIBRAS poderá 
cumprir seu papel. Assim como os acessos e adaptações que são feitos 
para receber outros tipos de deficientes, como o cego e o cadeirante, a 
LIBRAS tem um papel muito importante na comunicação entre sur-
dos e ouvintes.
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1 INTRODUÇÃO

Este trabalho tratou da inclusão das pessoas com deficiência sen-
sorial e comunicacional no convívio social, principalmente, na área da 
saúde no município de Sete Lagoas. Analisou em que medida a legisla-
ção atinente aos deficientes sensoriais e comunicacionais é obedecida, 
e se o cumprimento tem gerado inclusão e realmente conseguido ga-
rantir uma vida mais digna a essas pessoas. A justificativa foi a de que 
a LIBRAS precisa se tornar popular no Brasil, para que o surdo seja 
incluído e integrado à sociedade, tornando mais fácil a comunicação 
entre todos os indivíduos, uma vez que a legislação garante isso.

O objetivo geral foi compreender o modo como a Lei 10.436 de 
abril de 2002, regulamentada pelo Decreto 5.626 de 22 de dezembro 
de 2005 referente ao deficiente auditivo e comunicacional está sendo 
aplicada, analisando a inclusão e integração das pessoas com necessida-
des especiais no convívio social, dando ênfase à legalidade e importân-
cia da LIBRAS, principalmente na área da saúde, que conforme CRUZ 
(2005, p. 259), é grave a falta de respeito aos direitos individuais, “no 
que se refere à acessibilidade do deficiente nos meios de comunicação, 
presentes em vários setores da sociedade.

A Lei 10.436 é conhecida como marco no reconhecimento da 
LIBRAS como sendo lei a língua oficial por toda a comunidade dos 
deficientes auditivos em conjunto ao idioma oficial escrito no Brasil, o 
Português. Em análise à legislação pertinente às garantias de inclusão 
do surdo no convívio social, notou-se que há uma grande falha quanto à 
aplicação da lei, pois não se encontrou no ambiente médico-hospitalar, 
profissionais com capacitação em LIBRAS para oferecer um atendi-
mento satisfatório ao paciente surdo. A legislação existe, porém não é 
efetiva em sua totalidade, locais públicos em geral, possui profissionais 

cientes da existência da LIBRAS mas que não são capacitados para 
prestarem atendimento ao surdo, e usam como justificativa a falta de 
incentivo e fiscalização. 

2 METODOLOGIA

Segundo Habermas (1997), desde o advento do Estado de Bem-
-Estar Social, a partir do início do séc. XX, como ruptura ao paradig-
ma do Estado Liberal, garantidor de um Direito meramente formal, a 
preocupação com a igualdade social se torna um dos grandes objetivos 
a serem atingidos pela sociedade e pelo Estado. A partir da segunda me-
tade do mesmo século, principalmente dos anos setenta para frente, com 
o surgimento de um novo paradigma, a igualdade é alçada a fundamento 
do Estado a partir da ideia de dignidade da pessoa humana. Diante disse, 
a preocupação com o reconhecimento e com a inclusão é uma constante. 

No Brasil, não foi diferente, a partir de 1988, com o nosso novo 
texto constitucional, o poder constituinte originário deixa muito claro, 
desde os primeiros artigos, a que viemos, algo que se faz muito claro nos 
arts. 1º e 3º; agora a dignidade humana constitui fundamento e a redução 
da desigualdade regional e social, bem com a erradicação da pobreza, 
constituem objetivos do Estado brasileiro.

A Língua Brasileira de Sinais, no Brasil só foi reconhecida oficial-
mente, pela Lei nº 10.436 de 24/04/02, a partir dessa data começaram 
várias discussões relacionadas a este tema, em âmbito nacional, apontan-
do que os deficientes auditivos necessitam de particularidades linguís-
ticas que são inerentes a esta comunidade, mas o atendimento a esse 
público fica prejudicado por, na maioria das vezes, não haver nenhum 
profissional capacitado para entender e conversar com o deficiente.

A Lei 10.436 de 2002 reconhece a LIBRAS como meio legal de 
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comunicação e expressão, como descrito em seu artigo 1º:
Art. 1° É reconhecida como meio legal de comunicação e expressão a 
Língua Brasileira de Sinais – Libras e outros recursos de expressão a 
ela associados. 

Parágrafo único. Entende-se como Língua Brasileira de Sinais - Libras 
a forma de comunicação e expressão, em que o sistema linguístico de 
natureza visual-motora, com estrutura gramatical própria, constituem 
um sistema linguístico de transmissão de ideias e fatos, oriundos de co-
munidades de pessoas surdas do Brasil.

Essa Lei é fundamental para a compreensão dos direitos da pessoa 
surda. Apesar de ser bem pequena, com apenas cinco artigos, é a que 
reconhece a LIBRAS, como meio legal de comunicação entre surdos 
e ouvintes. Nessa lei, o conceito de libras, é definido como uma forma 
de comunicação e expressão, na qual o sistema linguístico é de origem 
visual-motora, com uma estrutura gramatical específica e traz como 
característica um sistema linguístico com a finalidade de conduzir opi-
niões e fatos decorrentes das comunidades surdas existentes no Brasil. 
É importante compreender que a LIBRAS não se remete a mímicas e 
nem gestos apenas, mas deve ser considerada como uma língua consti-
tuída de composição gramatical própria, expressando conceitos concre-
tos e abstratos dentro da realidade em que o surdo está inserido.

A Lei 10.436 é conhecida como o marco no reconhecimento da 
LIBRAS como sendo a língua oficial utilizada por toda a comunidade 
dos deficientes auditivos em conjunto ao idioma oficial escrito no Bra-
sil, o Português. 

O Art. 3º do mesmo ditame legal, refere-se ao atendimento mé-
dico na rede pública, local onde o deficiente fica desamparado quando 
não encontra um profissional que consiga se comunicar e extrair as 

informações básicas para um atendimento de qualidade.
Art. 3o As instituições públicas e empresas concessionárias de serviços 
públicos de assistência à saúde devem garantir atendimento e tratamen-
to adequado aos portadores de deficiência auditiva, de acordo com as 
normas legais em vigor.

O atendimento médico é o foco ao Art. 25 deste mesmo decreto, uma 
vez que há uma grande preocupação com a qualidade do atendimento das 
pessoas que já estão fragilizadas por sua condição de deficiente.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Diante das pesquisas realizadas, notou-se que a legislação deixa 
claro que o atendimento ao surdo no ambiente hospitalar exige que 
tenha profissionais capacitados para o uso da LIBRAS, tradução ou 
interpretação, além de apoiar a capacitação e formação de profissionais, 
isso se confirma no artigo 25 do Decreto 5.626 de 22 de dezembro de 
2005, especificamente em seus incisos IX, X e nos parágrafos 1º e 2º.

Nesse sentido, o atendimento médico-hospitalar, principalmente 
no atendimento de urgência deveria ter um profissional capacitado em 
LIBRAS, ou interpretação para facilitar a comunicação entre médico 
ou qualquer profissional da saúde e o surdo. Observou-se que a maioria 
dos profissionais não está capacitada para fazer este tipo de atendimen-
to e apresentar uma resolução satisfatória ao paciente que se vê a mercê 
de uma prescrição médica, no mínimo duvidosa, feita para quem não 
entendeu de fato qual é o problema de saúde que aquele deficiente au-
ditivo apresenta. O profissional que não é capacitado ao entendimento 
da LIBRAS, utiliza-se de expressões corporais, escrita em papéis e até 
mesmo as mímicas, levando-se em consideração que o paciente não 
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terá condição, diante do quadro de dor e aflição, entender o que o mé-
dico está lhe perguntando. 

A presença do intérprete no ambiente hospitalar, por exemplo, 
pode diminuir o risco de uma medicação ser feita erroneamente em 
um surdo que, ao procurar atendimento, pode ter sua queixa interpre-
tada de maneira equivocada e correr o risco de ter sérias consequências, 
sequelas e até mesmo a morte. Para efetiva aplicação da Lei, todo e 
qualquer local de atendimento público deveria ter um intérprete/tradu-
tor de LIBRAS para que haja realmente inclusão do surdo dentro da 
sociedade. O principal objetivo foi mostrar que a LIBRAS tem que se 
tornar popular e ser inserida a partir da educação infantil e não como 
matéria optativa no curso superior, para que todos os profissionais te-
nham condições de atender o surdo sem causar constrangimento. 

4 CONCLUSÃO

A importância desse tema deve ser incorporada à grade curricular 
nas diversas graduações ligadas à área da saúde tornando assim conhe-
cido um problema que só se apresenta ao profissional de saúde, após 
a conclusão e durante o atendimento direto ao público. Sensibilizar 
aquele profissional das dificuldades enfrentadas pelos deficientes audi-
tivos é no mínimo demonstrar um pouco de respeito a esta diferença 
que exclui muitos cidadãos diariamente.
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CRIMES PASSIONAIS CONTRA O GÊNERO FEMININO E A TIPIFICAÇÃO DO CRIME 
DE FEMINICÍDIO

Mariana Eleonora Alves Pinheiro¹
Gabriela Loyola de Carvalho²

RESUMO

Em face da grande ocorrência de crimes passionais contra o gênero femi-
nino, o presente trabalho teve por objetivo a análise da natureza jurídica 
dos crimes passionais, bem como do feminicídio, trazendo os elementos 
que definem o feminicídio e aqueles que definem o crime passional, bem 
como a diferenciação dos mesmos, apresentando a motivação histórica, 
social e cultural da criação do tipo próprio feminicídio.

Palavras-chave: Natureza jurídica. Conceituação. Diferenciação. Tipo 
próprio.

1 INTRODUÇÃO

Atualmente, percebe-se uma grande ocorrência de crimes passio-
nais contra o gênero feminino em nossa sociedade, ensejados pela pai-
xão doentia que culmina na morte do ser desejado. O presente trabalho 
abordou os pontos referentes ao crime passional, que é doutrinaria-
mente especificado como cometidos devido à paixão. Em detrimento 
da necessidade de se compreender este delito, assim como avaliá-lo na 
sociedade atual, objetiva-se uma análise dos elementos e características 
que compõe a seara do delito em questão.

Uma questão de extrema relevância que constitui item fundamen-
tal para a realização desta pesquisa, trata-se do conceito de crime pas-
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sional, bem como seus elementos. 
O crime passional é uma maneira inadmissível de se fazer justiça por 
suas próprias mãos. Trata-se de conduta criminosa e intolerável porque 
“o marido que mata a mulher, a amante que mata o amante, erijem-se 
em juízes da sua própria causa e em executores de uma sentença que 
não tinham o direito de proferir”. (LEAL, 2005, s.p.).

Percebe-se que logo após a humanidade ter se livrado da vingança 
privada, os crimes passionais, por sua vez, nos conduziriam a ela.

Na doutrina, a autora Eluf (2007, p. 156) afirma que o crime pas-
sional é decorrente “de uma paixão embasada no ódio, na possessivida-
de, no ciúme incontrolável, na vingança, no sentimento de frustração 
aliado à prepotência, na mistura do desejo sexual frustrado com rancor”. 
Dessa maneira, a autora considera que a paixão exacerbada transforma 
a mente do sujeito, logo o delito passional possui natureza psicológica. 
Porém, deve-se levar em consideração a particularidade existente no 
crime passional, ou seja, o vínculo afetivo e sexual entre as partes.

O crime passional no Brasil possui um contexto histórico marcado 
pela intolerância de gênero. Em uma análise temporal, temos que na 
fase colonial, o homem poderia matar sua mulher se ela o traísse; mais 
adiante o Código Penal de 1830 aboliu tal permissão, porém no Código 
Penal de 1890 o autor de homicídio que se acometia de perturbação de 
seus sentidos obtinha facilmente o perdão judicial. O atual Código Pe-
nal extinguiu essa excludente de ilicitude, o homicídio passional passou 
a ser considerado privilegiado (LACERDA; MARINHO, 2014). No 
que tange à tipificação do crime passional, podemos dizer que o mesmo 
é segundo Greco1 (2010, apud LACERDA; MARINHO, 2014).

Hediondo; de forma livre, pois não se exige um comportamento es-
pecial previamente definido; material; de dano, posto que há efetiva 

lesão ao bem jurídico protegido; monossubjetivo porque só pode ser 
praticado apenas por uma pessoa; fundamentadamente doloso contra o 
bem da vida; plurissubsistente, pois existe a possibilidade de se percor-
rer de fracionadamente o iter criminis, sendo perfeitamente admitida 
a tentativa. 

Nota-se que, como o exposto, temos um preconceito de gênero ao 
longo da historia, na qual as mulheres são em grande escala alvos de 
homicídios passionais, é neste ponto que se faz necessário uma análise 
do crime em questão, e sua relação com o crime de Feminicídio.

O Feminicídio é o assassinato de uma mulher pela condição de ser mu-
lher. Suas motivações mais usuais são o ódio, o desprezo ou o sentimen-
to de perda do controle e da propriedade sobre as mulheres, comuns 
em sociedades marcadas pela associação de papéis discriminatórios ao 
feminino, como é o caso brasileiro. (FERRARA, 2016.)

O novo tipo penal foi criado para combater à violência contra 
a mulher em nossa sociedade marcada pela desigualdade de gênero, 
na busca pela proteção ao gênero feminino. Houve muito clamor por 
ações legislativas e políticas que pudessem garantir e efetivar a pro-
teção às mulheres. A exemplo disso, há a Lei Maria da Penha (Lei 
11.340/2006), que antecede a tipificação do feminicídio como qualifi-
cadora do crime de homicídio. O objetivo da referida lei era identificar 
a violência de gênero no ambiente doméstico e familiar, visando à busca 
por soluções efetivas, em que fosse garantido o direito à integridade fí-
sica, moral e psíquica, assim como à saúde, que são reconhecidos como 
direitos fundamentais do indivíduo. Segundo Mello (2013, p. 27) “a 
questão remete às respostas dadas pelo sistema penal aos crimes de vio-
lência contra as mulheres”. Nesse sentido a Lei do Feminicídio incluiu 

1 GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal: parte especial, volume II: introdução à teoria geral da parte especial: crimes contra a pessoa. 7. ed. 
Niterói, RJ: Impetus, 2010.
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o crime como uma qualificadora do homicídio, sendo definido como 
o assassinato de mulheres por razões da condição de sexo feminino, 
envolvendo violência doméstica e familiar, ou menosprezo e discrimi-
nação contra a condição de mulher.

A legislação inovadora cria um inciso VI no § 2º., do artigo 121 e ainda 
um § 2º. – A para o fim de regular o que se convencionou chamar de 
“Feminicídio” e que configura uma nova forma qualificada de homi-
cídio tendo por vítima mulher em situação da chamada “violência de 
gênero”. A pena cominada não difere das demais formas de homicídio 
qualificado, permanecendo nos limites da reclusão, de 12 a 30 anos. Não 
obstante, são criadas causas especiais de aumento de pena num novo § 
7º, incisos I a III. Esses aumentos apresentam a possibilidade de variân-
cia de 1/3 até a metade e se referem aos seguintes casos:

I-vítima gestante ou nos 3 meses posteriores ao parto;

II-vítima menor de 14 anos, maior de 60 anos ou com deficiência;

III-quando o Feminicídio ocorre na presença de descendente ou de as-
cendente da vítima. Anote-se que esses aumentos são específicos para 
a figura do Feminicídio, não se estendendo para os demais casos de 
homicídio, ainda que qualificados. (CABETTE, 2014).

De acordo com a literalidade da lei, não basta somente ser a mu-
lher o sujeito passivo do crime para a caracterização do crime de femi-
nicídio, para a configuração de tal crime é necessário que no contexto 
do crime seja identificada a violência de gênero.

Tratar-se-ão de homicídios que ocorram em situações em que o agres-
sor mate a mulher numa atitude de exercício de um suposto “direito de 
posse” ou de “domínio pleno” sobre a vítima. Perceba-se que a qualifi-
cadora do Feminicídio não é objetiva como pode parecer numa análise 

perfunctória. Não basta que a vítima seja mulher (fato objetivo), mas a 
isso deve aliar-se o dolo específico de que a morte tenha por motivação 
a violência de gênero, o menosprezo ou a discriminação à condição de 
mulher. (CABETTE, 2014).

No Feminicídio temos o homicídio contra a mulher, por razões 
da condição de gênero feminino, tanto na condição de violência do-
méstica, familiar ou quaisquer situações motivadas pelo menosprezo 
ao gênero. A princípio entende-se que figurará no polo passivo do cri-
me, apenas indivíduos do gênero feminino, logo mulheres, entretanto 
há a possibilidade do transexual figurar no polo passivo do crime de 
feminicídio. Transexual é todo individuo que possui o sentimento de 
não pertencer ao gênero que nasceu, desejando assim as características 
físicas do sexo oposto, ou mesmo aquele que já as possui por intermédio 
de cirurgia.

Acerca do crime de Feminicídio, torna-se relevante destacar o 
Feminicídio íntimo. Ou seja, aquele cometido em contexto de violên-
cia doméstica, em que na qualificadora do crime, temos como sujeito 
passivo a mulher. Nota-se que há o sujeito passivo bem delimitado, 
bem como a ausência dessa delimitação no polo ativo, ao contrário do 
Crime Passional que possui como elementos que impulsionam o crime, 
o instinto sexual e o sentimento de posse sobre o outro. Em detrimen-
to disso temos a possibilidade de homem e mulher figurarem o polo 
passivo. Nota-se que há uma linha tênue entre o crime passional e o 
feminicídio, que deve ser minunciosamente observada para garantir a 
efetiva aplicação da lei.
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2 METODOLOGIA

A discussão do presente estudo se desenvolveu a partir de uma 
análise crítica, visando buscar, por meio de uma abordagem doutrinária 
e jurisprudencial, a realidade processual penal na atual sociedade, seus 
princípios e à eficácia da norma quanto à legitimidade externa, além 
da teoria.

A pesquisa foi desenvolvida a partir de uma calorosa revisão biblio-
gráfica o que permitiu o embasamento teórico para a fundamentação 
de toda a discussão acerca do tema. E para tal, houve o levantamento, 
seleção, fichamento e arquivamento de informações fundamentais para 
a coleta de dados. Foi realizada uma exaustiva pesquisa acerca do tema 
proposto, portanto foi necessário a realização de um histórico sobre o 
tema, afim de me atualizar e encontrar as respostas ou contradições 
sobre o problema formulado.

Dessa forma, o objetivo geral da pesquisa foi a análise do crime de 
feminicídio sob a ótica do crime passional, afim de verificar se a norma 
que trouxe o novo tipo penal ao ordenamento jurídico é de fato eficaz, 
e ainda, se sua aplicação tem sido razoável em um Estado democrático 
de Direito.

 Foram utilizadas como fontes principais para sustentar a discussão o 
Código Penal de 1940 e as Leis nº 13.104 de 9 de março de 2015 e nº 11.340 
de 7 de agosto de 2006, assim como doutrinas relacionadas à problemática.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O presente trabalho teve como objetivo analisar por meio de en-
tendimentos doutrinários e jurisprudenciais os crimes passionais em 
sua maioria cometidos contra o gênero feminino, e o crime de Femi-

nicídio que é um crime cometido contra o gênero feminino, o objeto 
material desse crime, ambos ocorridos em grande escala atualmente em 
nossa sociedade; bem como a delimitação das características peculiares 
dos dois crimes estudados.  

O tema apresentado mostra-se importante devido ao crescente 
número de vítimas dos crimes analisados atualmente em nosso país, o 
que motiva de certa forma o clamor público por medidas mais severas 
para a diminuição dos índices de ocorrência.

Verificou-se por meio da pesquisa a grande importância da tipifi-
cação do crime de Feminicídio devido à necessidade de punir mais se-
veramente os agentes dos crimes praticados contra as mulheres, sendo, 
portanto imprescindível para a redução da violência. 

Neste sentido, devido ao clamor social manifestando o desejo de 
medidas mais eficazes, foi necessária a criação de uma maneira mais 
eficiente para a responsabilização, uma vez que a violência é fruto da 
construção da masculinidade exacerbada que por sua vez desencadeia a 
violência sobre o gênero feminino. Tendo em vista que mesmo havendo 
a Lei Maria da Penha, criada em 2006, com o objetivo de diminuir tais 
crimes, torna-se necessário avaliarmos com mais cautela as questões 
que os envolvem, já que a efetividade da referida lei ainda é baixa.

A partir da criação do tipo próprio, a qualificadora feminicídio 
possibilita a diferenciação dos crimes passionais e dos crimes de ódio, 
uma vez que, muitos crimes cometidos contra as mulheres por seus 
parceiros ou ex-parceiros, são tidos como crime passional, quando, na 
verdade, trata-se de um crime de ódio contra o gênero feminino, nos 
quais a razão do crime é a condição de ser mulher, motivados pelo 
desprezo, raiva, e sentimento da perda da propriedade que os homens 
sentem ter por suas companheiras, sentimento comum na sociedade 
brasileira, que é marcada pela cultura machista, e discriminatória, e no 
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que tange ao crime passional, o sentimento que o motiva é a paixão 
exacerbada e doentia, muitas vezes, aliada ao sentimento de perda, que 
causa o total descontrole psicológico do sujeito. Logo se percebe que 
a patologia que ocorre de fato de forma letal para o gênero feminino é 
todo um resultado das relações entre os gêneros ao longo da história.

Diante o exposto, a inserção da qualificadora é uma medida toma-
da pelo legislador com a finalidade de impedir que os agentes sejam be-
neficiados por determinadas interpretações judiciais, tal como o crime 
passional, justamente por toda a impunidade em casos que envolvem a 
morte de mulheres, em que a verdadeira causa da violência de gênero 
é mascarada pela defesa com alegações de que se trata de crimes pas-
sionais. Por isso, a necessidade de o Legislador tipificar a conduta, para 
que a realidade seja exposta à sociedade, bem como ao júri popular, a 
fim de evitar casos de impunidade aos feminicidas.

4 CONCLUSÃO

A tipificação do crime de Feminicídio não reverteu de repente à 
quantidade de agressões e homicídios, mas representou um aumento 
nas denúncias, além da motivação social visando o fim da impunidade.

Por essa razão, o tema apresentando possui grande relevância so-
cial, restando demonstrada a necessidade da tipificação do crime de 
Feminicídio, uma vez que não se trata de uma forma comum de homi-
cídio, e, dessa maneira, deve ser tratado de forma distinta, não se trata 
apenas de um simbolismo penal. É a partir do entendimento do que 
se trata a violência de gênero, bem como a luta histórica pelo gênero 
feminino pelos direitos que lhe são devidos, que se compreende a real 
necessidade da inclusão da qualificadora específica para o homicídio 
contra o gênero feminino.

Tipificar o crime de Feminicídio foi indispensável para enfrentar 
a extrema violência contra as mulheres, uma vez que essa violência vai 
além da misoginia que é a aversão à mulher, e por esta razão há um 
clima de medo entre as mulheres, devido ao alto índice de perseguições 
e mortes, oriundos de agressões tanto físicas quanto psicológicas. 

Desta maneira, o reconhecimento da tipificação dos crimes pró-
prios que dizem respeito à violência de gênero, representa o início para 
o debate da impunidade, bem como da subjetividade envolvida nos cri-
mes cometidos no âmbito familiar, e por ser referente às motivações do 
crime o Feminicídio, pode ser compreendido como uma qualificado-
ra de natureza subjetiva ou pessoal, ligada à motivação do crime, bem 
como à pessoa do criminoso.

O crime de Feminicídio está, portanto, previsto legalmente desde 
que a Lei nº 13.104/2015 entrou em vigor, e é de suma importância 
ressaltar que será aplicada a qualificadora em questão do delito de ho-
micídio para crimes ocorridos após a vigência da referida lei. 
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RESUMO

A necessidade do desenvolvimento de tecnologias que agreguem cada 
vez mais qualidade ao produto final com consequente custo atrativo a 
seus clientes, baseada nos princípios básicos da minimização da geração 
de resíduos, faz com que as empresas busquem alternativas para o rea-
proveitamento desses materiais em seus processos produtivos. Consi-
derados atualmente como um problema ambiental às indústrias, devido 
ao significativo volume gerado, as técnicas utilizadas para o reaprovei-
tamento de resíduos apontam benefícios ambientais, financeiros e, em 
várias ocasiões, agregam qualidade ao produto final. Nesse contexto, o 
estudo do tema desperta grande interesse por possibilitar a demons-
tração da utilização do resíduo siderúrgico “pó de balão” no processo 

produtivo da indústria da cerâmica vermelha denominada Cerâmica 
Setelagoana S/A, apresentando redução no consumo de argila e lenha 
em seu processo produtivo, bem como os possíveis ganhos físicos no 
bloco cerâmico (tijolo com 08 furos) e, consequentemente, no custo 
final repassado ao mercado. Seu desenvolvimento aprofunda ainda os 
conhecimentos quanto à aplicação da sustentabilidade nas atividades 
da construção civil.

Palavras-chave: Resíduo. Reaproveitamento. Siderúrgica. Cerâmica. 
Benefícios.
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1 INTRODUÇÃO

Atualmente, devido à crescente necessidade do desenvolvimento 
de tecnologias que agreguem cada vez mais qualidade ao produto final, 
com melhor custo e elevado índice de qualidade, as empresas se veem 
obrigadas a buscar a aplicação de materiais alternativos em seus pro-
cessos produtivos.

Nesse contexto, este trabalho visa apresentar os benefícios da uti-
lização do resíduo siderúrgico “Pó de Balão” quando agregado ao pro-
cesso produtivo da Cerâmica Setelagoana S/A, localizada no município 
de Sete Lagoas/MG.

Estudiosos confirmam que a cerâmica é a mais antiga tipologia in-
dustrial, tendo nascido quando o homem começou a fazer uso do barro 
endurecido pelo fogo. Esse processo de endurecimento, obtido casual-
mente, multiplicou-se e evoluiu até os dias de hoje (SINDICER, 2011).

No Brasil, a atividade cerâmica tem seu começo na Ilha de Marajó, 
tendo origem na avançada cultura indígena que prosperou no local. 
Contudo, estudos arqueológicos indicam a presença de uma atividade 
cerâmica ainda mais simples, encontrada na região amazônica e datada 
de aproximadamente 5.000 anos atrás (SINDICER, 2011).

Uma das matérias-primas mais utilizadas na produção da cerâmi-
ca vermelha é a argila. Esse insumo de baixo custo, encontrado natural-
mente em grande abundância, é utilizado com frequência da maneira 
como é extraído, ou seja, sem qualquer processo de beneficiamento 
(CALLISTER JR.; RETHWISCH; 2012).

Utilizados como matérias-primas durante o processo de enforna-
mento do alto-forno, o carvão vegetal e a carga metálica, composta 
por minério de ferro, fundentes e outros, geram particulados que são 
arrastados mecanicamente pelas correntes de gases ascendentes no in-

terior do alto-forno. Esses gases são conduzidos aos sistemas através 
de tubulações onde ocorre a separação dos particulados e gases através 
do coletor de pó, duplos ciclones e lavadores de gases. Dessa forma, a 
poeira, que após decantada recebe o nome de “pó de balão”, é transfe-
rida para caçambas que posteriormente serão direcionadas aos pátios 
de estocagem.

Segundo Rocha (2003), o resíduo siderúrgico “pó de balão” apre-
senta um teor médio de 30,0% de carbono e uma natureza granulomé-
trica bastante reduzida, na qual, em média, 94,0% da sua constituição 
física é menor que 1mm. À grosso modo, o “pó de balão” é constituído 
de finos de minério de ferro e de carvão vegetal, mas apresenta alguns 
compostos tóxicos como fenóis, cianetos e amônia.

Na indústria cerâmica, o “pó de balão” é incorporado ao processo 
de preparação da massa cerâmica, processo no qual ocorre a mistura 
das matérias-primas aplicáveis (argila, água e resíduos, quando aplicá-
veis). Quando realizada de forma correta, da mistura resultará em um 
produto final de alta qualidade (FIEMG, 2013), visto à maior homo-
geneidade das matérias-primas empregadas. Ainda segundo a FIEMG 
(2013), uma massa bem preparada pode gerar grandes benefícios, como 
uma economia de aproximadamente 35,0% no consumo de energia, um 
acréscimo de 25,0% na produtividade e uma redução de cerca de 40,0% 
nos índices de deformação.

Ainda na indústria cerâmica, as peças produzidas são direcionadas 
ao processo de queima, visando a aquisição das propriedades finais. O 
tratamento térmico realiza uma série de transformações físico-quími-
cas, como o desenvolvimento de novas fases cristalinas, a perda de mas-
sa, a formação de fase vítrea e a soldagem e/ou sinterização dos grãos 
(FIEMG, 2013). O ciclo de queima depende do tipo de produto e pode 
variar de algumas horas a até vários dias.
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A utilização do “pó de balão” na indústria da cerâmica vermelha 
apresenta benefícios tanto para o gerador (usina siderúrgica não-inte-
grada), que resolve um problema de armazenamento e destino final, 
quanto para o destinatário (indústria da cerâmica vermelha), uma vez 
que seu uso reduz o consumo de combustível (lenha) e o consumo de 
matéria-prima (argila).

Utilizando-se no máximo 10,0% do resíduo na fabricação de tijo-
los, pode-se ter uma economia de até 50,0% no consumo energético, 
conforme apresentado por Jacomino (2002).

Ainda, conforme Escritório Monte Seu Projeto (2013), a alvenaria 
representa em média 5,0% do custo total de uma edificação residencial 
de padrão médio e a adoção de medidas ambientalmente corretas nos 
processos produtivos dos materiais utilizados nesta etapa da obra, acar-
retam na redução de seus custos que, consequentemente, podem ser 
direcionados para outros pontos da edificação a ser construída.

Dessa forma, inúmeros ganhos estão relacionados à aplicação do 
resíduo siderúrgico “pó de balão” no processo produtivo da indústria da 
cerâmica vermelha, os quais serão apresentados através das informações 
obtidas nas diligências realizadas.

Assim, este trabalho objetivou apresentar os benefícios correlacio-
nados à utilização do resíduo siderúrgico “pó de balão” quando agregado 
ao processo produtivo da indústria da cerâmica vermelha, responsável 
pelos produtos utilizados na construção civil, através da identificação 
das diretrizes relacionadas ao reaproveitamento deste resíduo e da aná-
lise das atuais condições deste ramo industrial.

2 METODOLOGIA

Para o desenvolvimento deste trabalho e apresentação dos resul-
tados, foram utilizados para investigação a pesquisa bibliográfica, a 
qual deriva de material bibliográfico visando orientações e referências 
quanto à embasamentos já realizados, bem como a pesquisa de campo, 
através da coleta de dados tanto na usina siderúrgica não-integrada ge-
radora do resíduo “pó de balão”, quanto na indústria da cerâmica ver-
melha denominada Cerâmica Setelagoana S/A (empreendimento fim 
deste trabalho), com vistas à apresentação dos benefícios da utilização 
do resíduo citado em seu processo produtivo e, consequentemente, nos 
produtos fabricados com destinação às atividades da construção civil.

O estudo foi direcionado ao bloco cerâmico (tijolo com 08 furos) 
com dimensões 09 x 19 x 29 cm, destinado à construção civil e, ao final, 
foram apresentados os significativos benefícios obtidos pela aplicação 
do “pó de balão” na composição deste produto.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Caracterização do Fornecedor de “Pó de Balão”

O município de Sete Lagoas apresenta representação significativa 
no mercado do ferro-gusa no estado de Minas Gerais e, consequente-
mente, no índice de geração de “pó de balão”.

Diante deste cenário, a Cerâmica Setelagoana S/A consegue uti-
lizar o “pó de balão” em seu processo produtivo de forma comercial fa-
vorável, visto a alta geração deste resíduo e, consequente valor agregado 
irrelevante. Em razão dessas condições, as usinas siderúrgicas saem em 
busca de parceiros ambientalmente licenciados para a destinação corre-
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ta do resíduo, muitas vezes, cedendo o material como doação e arcando 
com os custos logísticos.

3.1 Caracterização do Resíduo Siderúrgico “Pó de Balão” uti-
lizado pela Cerâmica Setelagoana S/A

Para a caracterização de resíduos sólidos, é necessário que sejam 
observadas diretrizes estabelecidas pela ABNT NBR 10004:2004, a 
qual envolve a avaliação dos constituintes do material comparada às 
substâncias cujo impacto à saúde e ao meio ambiente sejam conhecidas. 
Tal avaliação deve ser criteriosa e estabelecida conforme as matérias-
-primas, insumos ou processo de origem.

Em função dos resultados obtidos em amostra do “pó de balão” 
utilizado pela Cerâmica Setelagoana S/A, conclui-se que o material 
analisado caracteriza-se como Classe IIB – Não inerte, pois conforme 
TAB. 1, mais de um elemento para o extrato Solubilizado apresentaram 
valores acima do permitido, ou seja, valores em desacordo aos parâme-
tros estabelecidos pelo Anexo G (Padrões para o ensaio de solubiliza-
ção) da ABNT NBR 10004:2004:

Tabela 1 – Elementos em desacordo

Fonte: Ecolabor Comercial Consultoria e Análises Ltda., 2010

3.3 Características Físicas do Bloco Cerâmico Contendo “Pó 
de Balão”

Na construção civil, é fundamental que sejam conhecidas as ca-
racterísticas físicas dos materiais aplicados, pois tal conhecimento é 
necessário para se evitar níveis inaceitáveis de falhas e/ou deformações.

Vários materiais, quando aplicados, estarão sujeitos a forças ou car-
gas, bem como às intempéries internas e externas e, dessa forma, o co-
nhecimento de suas características garantirá a qualidade final do serviço 
e a segurança ao profissional responsável por sua aplicação.

A Cerâmica Setelagoana S/A envia, conforme estabelecido nos 
acordos comerciais firmados junto a seus clientes, amostras à labora-
tórios credenciados, para realização de testes em matérias-primas e no 
produto acabado, garantindo as características necessárias às peças pro-
duzidas pela empresa.

Dessa forma, a seguir serão apresentadas informações relativas aos 
ensaios para determinação de resistência à compressão e determinação 
do índice de absorção d’água realizados em amostras extraídas de um 
lote único composto por aproximadamente 1.000 blocos cerâmicos (ti-
jolos de 08 furos).

3.3.1 Determinação da resistência à compressão

O ensaio para a determinação da resistência à compressão teve 
como objetivo verificar a capacidade de carga suportada pelas peças 
cerâmicas quando submetidas a forças exercidas perpendicularmente 
sobre suas faces opostas, bem como determinar se as peças amostradas 
oferecem a resistência adequada para aplicação nas construções.

A TAB. 2 apresenta o resultado médio do ensaio de resistência à 

Elemento Unidade Parâmetro (Anexo 
G – 10004/2004)

Resultado 
Obtido

Fenóis (baixa conc.) mg C6HOH/L 0,01 0,072

Ferro Total mg Fe/L 0,3 0,779

Manganês mg Mn/L 0,1 6,53
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tendo sua metodologia prescrita pelo Anexo B da norma ABNT NBR 
15270-3:2005, conforme apresentado anteriormente.

A TAB. 3 apresenta o percentual médio de absorção de água en-
contrado em amostras de blocos cerâmicos (tijolos com 08 furos) com 
dimensões 09 x 19 x 29 cm, produzidos pela Cerâmica Setelagoana S/A:

Tabela 3 – Absorção d’água

AA = Absorção d’água
* % de Absorção d’água obtido através da expressão [(mu-ms)/mu]x100 apresentada 
anteriormente
Fonte: Dados da Pesquisa, 2017.

Assim, percebe-se que os blocos cerâmicos (tijolos com 08 furos) 
amostrados, os quais contém“ pó de balão” em sua composição, apre-
sentaram percentual de absorção d’água aceitável, quando comparado ao 
estabelecido pela norma vigente, o que também garantirá menor ten-
dência ao surgimento de patologias nas obras aplicadas, como problemas 
na aderência da argamassa de reboco que podem acarretar na falta da 
proteção adequada contra as ações e/ou intempéries internas e externas.

Ainda, quando comparado ao percentual de absorção d’água médio 
do bloco cerâmico produzido com matéria-prima convencional, ou seja, 
sem a incorporação do “pó de balão” à sua massa, percebe-se que os re-

gramas % 
AA*

426,40 13,74%

compressão realizado em 05 amostras de blocos cerâmicos (tijolos com 
08 furos) com dimensões 09 x 19 x 29 cm, produzidos pela Cerâmica 
Setelagoana S/A:

Tabela 2 – Resistência à compressão

Fonte: Dados da Pesquisa, 2017.

Conforme exposto, percebe-se que os blocos cerâmicos (tijolos com 
08 furos) amostrados, os quais contém “pó de balão” em sua composição, 
apresentam resistência à compressão superior à tolerância mínima para 
utilização em paredes de vedação, conforme estabelecido pela norma vi-
gente. Esta característica se dá em razão à integração de finos de minério 
de ferro à composição do “pó de balão”. Assim, o resultado obtido de-
monstra que o bloco cerâmico contendo “pó de balão” apresenta menor 
tendência ao surgimento de patologias nas obras aplicadas, como trincas 
e rachaduras e, consequentemente, riscos de desabamento.

Ainda, quando comparado à resistência à compressão média do blo-
co cerâmico produzido com matéria-prima convencional, ou seja, sem a 
incorporação do “pó de balão” à sua massa, percebe-se que os resultados 
obtidos na análise realizada são aceitáveis aos padrões vigentes.

3.3.2 Determinação do índice de absorção d’água

O ensaio de determinação do índice de absorção d’água teve como 
objetivo verificar o percentual de água absorvido pelas peças cerâmicas, 

Nº de Amostras Tolerância Mínima 
(MPa)

Resultado Médio 
(MPa)

05 1,0 0,01 Parâmetro: 8,0% < % Absorção D’água < 25,0%

Diferença MédiaNº de 
Amostras

Massa Úmida 
Média - mu
(gramas)

Massa Seca Média 
- ms

(gramas)

05 3.095,14 2.669,54
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gila úmida na composição da massa cerâmica para produção dos blocos 
cerâmicos (tijolos), a qual possui peso específico médio de 1,95 ton/m³ e 
valor de mercado médio de R$ 5,00/m³, é possível obter uma redução de 
aproximadamente R$ 385,00 no consumo mensal (em m³) desta maté-
ria-prima, conforme pode ser observado na TAB. 4:

Tabela 4 – Comparativo consumo x custo do m³ da argila 

* Considerando a transformação de toneladas para metros cúbicos para a utilização 
mensal média de 1.650 toneladas de argila úmida, ou seja, sem o acréscimo de 10,0% 
de “pó de balão” no processo;
** Considerando a transformação de toneladas para metros cúbicos para a utilização 
mensal média de 1.500 toneladas de argila úmida no processo.
Fonte: Cerâmica Setelagoana S/A, 2017.

Já em relação ao processo de queima, considerando a utilização mé-
dia de 2.000 m³ de lenha oriunda do eucalipto, espécie exótica adaptável 
a várias condições climáticas, cultivada por meio de florestas plantadas 
e ecologicamente sustentáveis, a qual permite evitar o corte e utilização 
de espécies nativas para tal finalidade, com preço médio de R$ 70,00/ 
m³, é possível obter uma redução de aproximadamente R$ 28.000,00 no 
consumo mensal (em m³) para abastecimento dos fornos, considerando 

Custo Total/Mês

R$ 4.235,00

R$ 3.850,00

R$ 385,00

Massa Cerâmica Consumo Mensal

Sem “pó de balão” ≈ 847 m³*

Com “pó de balão” ≈ 770 m³**

Custo Médio (m³)

R$ 5,00

Diferença

sultados obtidos na análise realizada são aceitáveis aos padrões vigentes.

3.4 Benefícios Obtidos pela Indústria da Cerâmica Vermelha

A crescente necessidade do desenvolvimento de tecnologias que 
agreguem qualidade ao produto final, com melhor custo e elevado índice 
de qualidade, aliada ao compromisso ambiental estabelecido pelas em-
presas vem apresentando, cada vez mais, a aplicação de materiais alterna-
tivos nos processos produtivos.

A utilização do “pó de balão” no processo produtivo da indústria 
da cerâmica vermelha apresenta uma alternativa viável, tanto para a usi-
na siderúrgica não-integrada geradora do resíduo, que dará a destinação 
ambientalmente correta a um resíduo gerado em larga quantidade e que 
não representa valor agregado significativo aos resultados da empresa e, 
também, à indústria da cerâmica vermelha recebedora do material, uma 
vez que será possível reduzir custos em seu processo (consumo de argila, 
consumo de lenha) e, consequentemente, oferecer ao mercado um pro-
duto que atenda às devidas necessidades com os padrões estabelecidos 
pelas normas aplicáveis.

Com a utilização de 10,0% de “pó de balão” a cada 1.000 kg de mas-
sa cerâmica produzida, a Cerâmica Setelagoana S/A obtém uma redução 
na quantidade de argila adquirida, uma vez que tal matéria-prima será 
substituída pela proporção de 100 kg de “pó de balão” recebidos sem cus-
to das usinas siderúrgicas não-integradas. Ainda, é possível observar que 
a utilização desta proporção de “pó de balão” na massa cerâmica apresen-
tará uma redução de aproximadamente 20,0% no consumo energético 
(lenha de eucalipto) necessário para abastecimento dos fornos durante o 
processo de queima das peças produzidas.

Considerando a utilização mensal média de 1.500 toneladas de ar-
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a integração de finos de carvão vegetal à composição do “pó de balão”, 
conforme pode ser observado na TAB. 5:

Tabela 5 – Comparativo consumo x custo do m³ da lenha de eucalipto

* Considerando a utilização média de 2.000 m³ de lenha de eucalipto mais o acrésci-
mo de 20,0% em razão a não utilização do “pó de balão”;
** Considerando a utilização média de 2.000 m³ de lenha de eucalipto em virtude ao 
ganho energético de 20,0% devido à utilização do “pó de balão” no processo. 
Fonte: Cerâmica Setelagoana S/A, 2017.

Conforme fica evidenciado pelos resultados apresentados, o “pó 
de balão” agregado à massa cerâmica contribui significativamente na 
redução do consumo de energia no processo de queima, uma vez que 
o material servirá como um combustível e, também, na redução das 
emissões de gases poluentes, visto que a redução no consumo de lenha 
de eucalipto necessário para queima nos fornos é significativa.

Ainda, conforme pode ser evidenciado nas dependências da em-
presa, após recebimento, o material é devidamente estocado em uma 
baia construída em alvenaria e coberta, com a devida delimitação, 
identificação, impermeabilização e canaletas, conforme exigido pela 
legislação vigente. O correto gerenciamento do “pó de balão” a partir 

do seu armazenamento elimina ainda do meio ambiente um resíduo 
classificado como não-inerte que pode apresentar propriedades como 
a biodegradabilidade (propriedade que um material pode ter de entrar 
em decomposição no meio ambiente), a combustibilidade (propriedade 
que uma substância tem de se queimar) e a solubilidade (propriedade 
que uma substância tem de se dissolver em um líquido), evitando assim 
problemas relacionados à tais propriedades.

3.4.1 Aplicação na construção civil

A alvenaria, a qual designa os elementos verticais de uma obra, 
atualmente, pode ser executada com a utilização de uma série de mate-
riais encontrados facilmente no mercado, como tijolos cerâmicos ma-
ciços, tijolos cerâmicos furados, blocos vazados de concreto e etc. e, na 
edificação, pode ter função estrutural, suportando cargas como o peso 
do telhado, lajes e outros, ou função de vedação.

Os blocos de vedação destinam-se à execução das paredes que su-
portarão o peso próprio e pequenas cargas (pias, armários, lavatórios) 
e são utilizados, geralmente, com os furos na posição horizontal. Os 
blocos estruturais ou portantes, além de também exercerem a função da 
vedação, destinam-se à execução de paredes que constituirão a estrutura 
resistente da edificação, substituindo em alguns casos os pilares e vigas 
produzidas de concreto. Geralmente, são utilizados com os furos na 
posição vertical.

Representando em média 5,0% do custo total de uma edificação 
residencial de padrão médio, a alvenaria é um componente destinado 
à separação de ambientes internos e externos, devendo ser executada 
rigorosamente conforme definido pelo projeto e pelas normas técnicas 
aplicáveis, bem como com a aplicação de materiais específicos e ade-

Massa Cerâmica Consumo Mensal

Sem “pó de balão” 2.400 m³*

Com “pó de balão” 2.000 m³**

Custo Total/Mês

R$ 168.000,00

R$ 140.000,00

R$ 28.000,00

Custo Médio (m³)

R$ 70,00

Diferença
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quados. Cada tipo de tijolo ou bloco exerce um papel diferente quanto 
ao conforto da edificação e, assim, a escolha do material apropriado a 
cada caso deve ser realizada de maneira cuidadosa, pois desempenha 
papel fundamental no conforto térmico e acústico dos ambientes.

Exemplificando, conforme exposto na TAB. 6, a utilização do “pó 
de balão” na massa cerâmica do tijolo de 08 furos, com dimensões de 
09 x 19 x 29 cm, pode corresponder na redução de R$ 144,00 no valor 
final do milheiro oferecido ao mercado, ou seja, o bloco cerâmico sem 
acréscimo de “pó de balão” à sua composição possui valor 20% superior:

Tabela 6 – Comparativo do preço do bloco cerâmico (tijolo com 08 
furos)

Fonte: Cerâmica Setelagoana, 2017.

Fazendo uma analogia entre os dados apresentados, observa-se:
Modelo: Edificação Residencial Padrão Médio
Custo Final Estimado: R$ 150.000,00

Utilizando-se blocos cerâmicos (tijolos com 08 furos) sem “pó de 
balão” em sua composição, a alvenaria de vedação representaria um to-
tal de R$ 7.500,00 no valor final da edificação apresentada (conside-
rando a representatividade de 5,0% neste tipo de edificação), enquanto, 
utilizando-se blocos cerâmicos (tijolos com 08 furos) com “pó de balão” 
em sua composição, a alvenaria de vedação representaria um total de 
R$ 6.000,00 no valor final da edificação apresentada (considerando a 

representatividade de 5,0% neste tipo de edificação e considerando o 
que o bloco cerâmico sem “pó de balão” possui valor 20% superior).

Ressalta-se que o “pó de balão” pode ser agregado também à massa 
cerâmica utilizada para a produção de telhas para coberturas (como 
cumeeiras e americanas convencionais, dentre outras), entretanto, a Ce-
râmica Setelagoana S/A utiliza o resíduo exclusivamente na produção 
dos blocos cerâmicos (tijolos).

4 CONCLUSÃO

Na prática, observa-se que a utilização do “pó de balão” na in-
dústria da cerâmica vermelha apresentou resultados positivos, quando 
comparada à exclusiva utilização da argila em seu estado puro. A asso-
ciação destes materiais é adequada, pois reduz o uso de um recurso na-
tural finito, possibilitando o reaproveitamento de um resíduo industrial 
encontrado em larga escala e de fácil acesso, além de evitar seu manejo 
e descarte incorretos no meio ambiente.

Este estudo constatou que os resultados apresentam consonância 
não só aos requisitos ambientais aplicáveis, mas também à qualidade 
dos produtos disponibilizados ao mercado, os quais apresentam parâ-
metros comerciais favoráveis à construção civil, principal destino dos 
produtos oriundos da cerâmica vermelha. Tais ganhos positivos relacio-
nam-se ainda à redução dos custos ligados à alvenaria em uma obra e a 
melhoria das características físicas dos blocos cerâmicos (tijolos com 08 
furos) apresentados, possibilitando evitar eventuais problemas ligados 
às patologias das construções.

Ainda, demonstrou que o reaproveitamento do “pó do balão” no 
processo produtivo da atividade cerâmica apresenta favoráveis ganhos 
energéticos, aliados à preservação ambiental, possibilitando a garantia 

com “pó de balão” sem “pó de balão” Diferença

R$ 720,00 1,0 R$ 864,00
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da sustentabilidade das usinas siderúrgicas não-integradas, bem como 
das indústrias da cerâmica vermelha.

Entretanto, cabe ressaltar que este estudo gerou reflexões relevan-
tes quanto à atual situação da indústria da cerâmica vermelha e as pos-
síveis formas de minimizar impactos ambientais através da utilização 
sustentável dos resíduos gerados pelos processos produtivos.

Ademais, destaca-se que para a melhor definição dos ganhos físi-
cos (determinação da resistência à compressão e determinação da ab-
sorção d’água) do bloco cerâmico (tijolo com 08 furos), produto alvo 
deste trabalho, torna-se necessário a amostragem de um número maior 
de amostras coletadas em outros lotes produzidos, o que não foi possí-
vel realizar durante o estudo realizado.

Assim, concluiu-se que os benefícios apresentados tornam a utili-
zação do “pó de balão” viável, observando a grande disponibilidade do 
material.
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USINA DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL: VIABILIDADE NO MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS

Matheus Santos Costa1

Dennys Henrique Dias Machado2

RESUMO

O descarte dos materiais oriundos da demolição reforma, reparo ou 
execução de um novo projeto, aliado à falta de destinação para o cha-
mado entulho foi o tema deste trabalho. Baseado em levantamentos 
junto às empresas caçambeiras do município e utilizando parâmetros 
de cálculo desenvolvidos por especialistas, elaborou-se uma estimativa 
de custos de instalação, custo de operação e manutenção, bem como o 
cálculo da Taxa Interna de Retorno para se confirmar a viabilidade de 
uma usina de resíduos de construção civil para a produção de agrega-
dos voltados para pavimentação no município de Sete Lagoas. Ao final 
dos resultados, concluiu-se que a usina de britagem para pavimentação 
é uma alternativa inteligente e sustentável para o grande volume de 
entulho que é descartado em Sete Lagoas comparado ao processo de 

aterro já existente no município, o que possibilita a mobilização e utili-
zação de novos materiais dentro do mercado construtivo do município 
estimulando uma grande organização dos serviços de limpeza, gestão 
de resíduos construtivos e conscientização dos munícipes.

Palavras-chave: Entulho de obras. Reaproveitamento. Sustentabilida-
de. Usina de britagem em Sete Lagoas.

1 Graduado em Engenharia Civil pelo Centro Universitário de Sete Lagoas. E-mail: smatheuscosta@gmail.com
2 Professor Orientador do Centro universitário de Sete Lagoas Graduado em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Minas Gerais, Especialista em 
Engenharia Econômica pela Fundação Dom Cabral E-mail: dennys.machado@unifemm.edu.br



SABERES Sete Lagoas nº. 04 | 2018 161

1 INTRODUÇÃO

A construção é uma antiga habilidade que possibilitou ao homem 
se estabelecer nos mais diversos ambientes ao redor do planeta utili-
zando os recursos naturais disponíveis e desenvolvendo novas técnicas 
para seu cumprimento. Contudo a produção de rejeitos nos diversos 
processos construtivos como demolição, reparo, reforma, ou execução 
de um novo projeto originam consequências ambientais e em alguns 
casos de saúde pública e bem-estar social.

A atenção para o desperdício e perda de material tem seus primei-
ros registros ainda na antiguidade com o reaproveitamento de minerais. 
No entanto, somente no período conhecido como as Duas Grandes 
Guerras, as medidas para a reutilização desses materiais foram acen-
tuadas e se tornaram essenciais para a reconstrução das cidades que se 
concentravam principalmente nas regiões de grande volume de escom-
bros, cujos recursos econômicos eram limitados.

Em uma época na qual se procura combinar novas tecnologias, 
ações e medidas para reduzir a agressão ambiental e os resíduos gera-
dos em obra, algumas cidades brasileiras como Belo Horizonte – MG, 
Salvador – BA, Ribeirão Preto – SP implementaram técnicas desen-
volvidas nos períodos anteriores e tomaram iniciativas para a gestão 
de resíduos da construção civil e demolição que, retirando os resíduos 
abandonados em terrenos baldios, beiras de estradas e corpos d’água, os 
transformou em novos produtos para usos diversos.

Em 2002, a Resolução Conama 307 estabeleceu diretrizes, cri-
térios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção ci-
vil (RCC), classificando-os em 4 classes considerando as funções que 
exerciam e suas possíveis zonas de reutilização como mostrado no 
QUADRO 1:

Quadro 1- Classificação dos resíduos

Fonte: Resolução nº307 CONAMA, 2002 p.3
* A Resolução 348 (2004) complementa a Resolução 307(2002), incluindo materiais 
nocivos, especialmente os que possuam amianto na composição.

De acordo com Ângulo (2000), existem várias maneiras de se ob-
ter os resíduos de construção civil, dentre elas podemos citar a mudança 
de projeto, erros de execução dos contratos, mau funcionamento de 
equipamentos e o vandalismo. Além disso, a deposição do entulho de 
forma clandestina provoca, além da ocupação de espaço urbano e po-
luição visual, pontos inapropriados de descarte do lixo domiciliar que 
favorecem a procriação de pragas urbanas como baratas, ratos, perni-
longos e caramujos que podem ainda transmitir doenças, ameaças à 
saúde e gerar prejuízos econômicos.

Maia et al. (2009) sugere a implantação de pontos estratégicos 
que possam receber esses resíduos para que, posteriormente, seja feita a 
sua reciclagem e o seu reaproveitamento. A prefeitura juntamente com 
uma equipe técnica formada por um Programa Municipal de Gestão 
de Resíduos da Construção Civil define as condições para coleta, ca-
dastramento e acompanha carroceiros que desejam realizar a deposição 
em um Ponto de Recebimento de Entulho.

Disponibiliza-se uma área para despejar o material recolhido 
quando o Ponto de Recebimento de Entulho atingir o seu limite de 
capacidade ou quando houver um montante de resíduos acima do esti-
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pulado pelo Programa Municipal. Essa área poderá ser de origem par-
ticular ou pública que apresente um relevo acidentado ou que necessite 
correção até que se desenvolva uma análise específica para a implanta-
ção da reciclagem. (MAIA et al. 2009).

De acordo com Stevanato (2005), alguns países do hemisfério 
norte e algumas cidades brasileiras encontraram como solução para o 
descarte de materiais construtivos, a instalação de usinas de moagem 
ou usinas de britagem de resíduos da construção civil e demolição. Em 
alguns casos como, por exemplo, EUA, Japão e França obrigam a uti-
lização de agregados reciclados em obras de construção civil e serviços 
públicos por meio de leis governamentais. No caso do Brasil, as princi-
pais unidades de reciclagem de resíduos operantes possuem uma linha 
produtiva mais simplificada. Seus maquinários consistem basicamente 
em: alimentador vibratório, correias transportadoras, britadores, penei-
ras e eletroímã.

Na composição dos resíduos de materiais da construção civil, 
estudos feitos por Zordan (1997) mostram que a grande parcela do 
descarte é de boa qualidade visto que são oriundos de argamassas e 
componentes de vedação, podendo ser reutilizados para necessidades 
da pavimentação ou construção de habitações sociais.

De acordo com os estudos de Jadovki (2004), é possível utilizar um 
aplicativo para avaliação de custos por meio de comparações das usinas 
já atuantes no mercado de reciclagem de resíduos, após ser determina-
do o valor de resíduo gerado e utilizando equações de cálculo de custos 
para implantação, funcionamento, compra ou aluguel de terreno, o que 
permite verificar a quantidade de operadores necessários, bem como 
custos de manutenção e despesas de mão de obra. Baseado nesses dados 
Jadovki e Masuero (2004) elaboraram sistema de orientação e avaliação 
de custo para a instalação e para as despesas do funcionamento de uma 

usina de britagem/moagem de resíduos da construção civil e demolição 
apresentados pelos QUAD.2 e QUAD.3.

Quadro 2- Dados de entrada para análise de viabilidade de uma 
usina de reciclagem de resíduos proposta por Jadovski e Masuer

Fonte: Jadovki e Masuero (2004, p. 5029)
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Fonte: Jadovki e Masuero 2004, p. 5030.

*CUB - São os valores referente aos Custos Unitários Básicos de 
Construção (CUB/m²), calculados de acordo com a Lei Fed. nº. 4.591, 
de 16/12/64 e com a Norma Técnica NBR 12.721:2006 da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e são correspondentes ao mês de 
Março/2017.No caso utilizou-se o valor sugestivo (GI) Galpão indus-
trial: Área composta de um galpão com área administrativa, 2 banheiros, 
um vestiário e um depósito. SINDUSCON - Sindicato da Indústria da 
Construção Civil no Estado de Minas Gerais (Sinduscon-MG). 

*A - Área requerida *EPI-Equipamento Proteção Individual
*NE=Número encarregados *SE=Salário Encarregados
*NO=Número Operador de máquinas
*SO=Salário Operador Máquinas 
*NOp=Número Operários *SOp=Salário Operários

Quadro 3 - Parâmetros para cálculo proposta Jadovski e Masuero



SABERES Sete Lagoas nº. 04 | 2018 164

2 METODOLOGIA 

Com a finalidade de atualizar o cenário produtivo no município, 
além de realizar um balanço financeiro desses serviços aplicado à ins-
talação de uma usina de beneficiamento de entulho, foi elaborada uma 
estimativa da quantidade de resíduos construtivos junto a empresas ca-
çambeiras que se encontram cadastradas na Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente apresentado pelo gráfico 1.

Gráfico 1- Quantidade total resíduos construtivos em, Sete Lagoas

Fonte: Dados da pesquisa

A identificação dos agentes coletores partiu do Decreto Municipal 
nº4022, e auxiliou na pesquisa e análise do mercado além do compor-
tamento dos munícipes quanto o descarte de materiais construtivos.

A estimativa da realidade produtiva foi facilitada pela organização 
das empresas caçambeiras do município e o fornecimento de dados 
históricos do volume de entulho recolhido que possibilitaram a visu-
alização dessa atividade nos últimos anos, considerando, que a capa-
cidade média das caçambas que participaram do levantamento é de 
5m³. A parcela dos dados referentes aos serviços clandestinos, não foi 

considerada devido à dificuldade de se obter uma informação precisa. 
Além disso, identificou-se o destino atual do volume recolhido pelas 
empresas e o preço dos produtos que poderiam ser utilizados como 
agregado de pavimentação, bem como o seu custo para funcionamento 
apresentado pela TAB.1 

Tabela 1- Gastos Operação do Aterro Municipal e Gestão de resíduos 
no Município de Sete Lagoas

Fonte: Prefeitura Municipal de Sete Lagoas 2017

Encontrado os valores finais de custo da usina de britagem por 
meio dos quadros 2 e 3, realizou-se cálculos para corrigir os valores 
obtidos por meio dos índices fornecidos pela Fundação Getúlio Vargas 
(Índice Nacional de Custo da Construção (ICC) mostrado pelo gráfico 
2 e o Índice Geral de Preços (IGP) mostrado pelo gráfico 3). Após atu-
alizá-los para o ano de 2017, estipulou-se o valor de venda do produto 
oriundo do processo de britagem e sua taxa de retorno para venda de 
material destinada à pavimentação. Ponderou-se 8% de lucro no valor 
investido, com produção média de 200 toneladas/dia descontando-se 
as despesas mensais com aumento de 5% ao ano juntamente com o 
aumento do preço inicial de venda dos produtos visando atingir valor 
mínimo de 12% ao ano para considera-lo viável no cálculo de Taxa 
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Interna de Retorno.

Gráfico 2 – Cotação do Índice Nacional de Custo da Construção (ICC)

Fonte: Fundação Getúlio Vargas

Gráfico 3- Cotação Índice Geral de Preços

Fonte: Fundação Getúlio Vargas

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Organizando os valores obtidos e realizando o somatório de todos 
os custos de manutenção, operação, implantação, juntamente com as des-
pesas mensais encontramos o valor total de aplicação de uma usina de 
beneficiamento de resíduos no município de Sete Lagoas, mostrado pela 
TAB.2. e posteriormente os valores corrigidos pelos índices na TAB.3:

Tabela 2 - Simulação Usina de RCC para o Município de Sete Lagoas

Fonte: elaboração própria

Tabela 3 - Simulação Usina de RCC para o Município de Sete Lagoas 
valores corrigidos

Fonte: elaboração própria
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Na cotação realizada para a região de Sete Lagoas, a faixa de preço 
de venda em m³ está entre R$45,00 e R$60,00 a tonelada para bica 
corrida e de R$77,00 a R$145,00 a tonelada para escória. O valor de 
venda inicial para o produto da usina foi de R$30,00 acrescidos 5% de 
inflação previstos para 20 anos e tempo de retorno foi estipulado em 
5 ,10,15 e 20 anos apresentados pelas TAB 4, TAB.5, TAB.6, TAB.7 e 
TAB. 8 respectivamente.

Tabela 4 - Valores de venda acrescidos 5% de inflação 
previstos para 20 anos

Fonte: elaboração própria

Tabela 5 - Taxa de Retorno Interno em 5 anos

Fonte: elaboração própria

Tabela 6 - Taxa de Retorno Interno em 10 anos

Fonte: elaboração própria

Tabela 7 - Taxa de Retorno Interno em 15 anos

Fonte: elaboração própria

Tabela 8 - Taxa de Retorno Interno em 20 anos

Fonte: elaboração própria
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4 CONCLUSÃO

A instalação de uma usina de britagem no município de Sete La-
goas apresenta resultados de taxa interna de retorno satisfatórios para 
os períodos superiores a 15 anos. Apresentando 11% no Ano 15, valor 
muito próximo ao estipulado de 12%.

A unidade em Sete Lagoas apresentaria despesas razoáveis para a 
capacidade produtiva anual de 60.000 toneladas ano. Com relação ao 
preço de venda dos produtos fabricados, aumento de 0,5% ao ano, o 
valor ao final do vigésimo ano (ano 20) não superaria os preços encon-
trados na pesquisa de mercado – bica corrida e escória convencionais 
do ano de 2017– apresentando valor 47% inferior. 

Em suma, uma usina de beneficiamento de resíduos construtivos 
para pavimentação é uma alternativa inteligente e sustentável para o 
grande volume de entulho que é descartado no município de Sete La-
goas, o que possibilita a mobilização e utilização de novos materiais 
dentro do mercado construtivo do município e estimula uma gran-
de organização municipal nos serviços de limpeza urbana, gestão de 
resíduos e conscientização dos munícipes - durante a realização do 
trabalho e durante a busca de dados, notou-se o desconhecimento da 
população sobre o destino dos restos de obra e alguns admitiram já ter 
abandonando em regiões periféricas ou em lotes vagos.
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USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA SOB A PERSPECTIVA DA TEORIA DA FUNÇÃO SOCIAL DA POSSE
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RESUMO 

O direito à propriedade imobiliária é instrumento de garantia de 
diversos direitos fundamentais previstos na Constituição Federal, como 
a dignidade da pessoa humana, a igualdade, a segurança e a privaci-
dade. Para possibilitar o maior acesso à propriedade, a Constituição 
Federal, bem como o Código Civil de 2002, abordam o instituto da 
função social da propriedade. Tal instituto aplica-se como forma de 
intervenção estatal na propriedade privada, assegurando que o pro-
prietário, que detém o reconhecimento legal de sua titularidade, deve 
utilizar a propriedade em prol da coletividade. No entanto, em um país 
continental como o Brasil, onde diversas pessoas estão às margens da 
sociedade e não detêm escrituras ou registros de seus imóveis, a função 
social da propriedade já não se mostra, isoladamente, como meio eficaz 
para a promoção das garantias fundamentais inerentes à propriedade. 
Nesse contexto, surge a função social da posse, timidamente abordada 

no Código Civil de 2002, que afasta a visão patrimonialista da posse 
adotada pela Lei Civil e complementa a função social da propriedade. 
Assim, o presente trabalho teve como finalidade analisar o instituto da 
função social da posse, de modo a exaltar sua importância na garantia 
da promoção do direito à propriedade quando adquirida por meio da 
usucapião extraordinária. Por meio de pesquisas doutrinárias e docu-
mentais, constatou-se que o instituto da função social da posse é muito 
utilizado, revelando como importante instrumento de promoção de di-
reitos e garantias fundamentais.

Palavras chave: Propriedade. Função Social da Propriedade. Posse. 
Função Social da Posse. Usucapião Extraordinária. Direitos Fundamentais. 
Moradia.
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1 INTRODUÇÃO

O tema foi delimitado como a abordagem da função social da 
posse no ordenamento jurídico brasileiro e sua aplicação na aquisição 
da propriedade por meio da usucapião extraordinária, de maneira que 
o problema formulado foi o tratamento da teoria da função social da 
posse no ordenamento jurídico brasileiro, notadamente na usucapião 
extraordinária.

Estudou-se a teoria da função social da posse de Antonio Her-
nández Gil (1969), trabalhada na obra “A função social da posse e a 
propriedade contemporânea”, de Luiz Edson Fachin (1988).

Farias e Rosenvald e Gonçalves (2014) forneceram o posiciona-
mento doutrinário acerca dos conceitos abordados.

Por meio do estudo do tema e de pesquisas doutrinárias, juris-
prudenciais e análise de caso concreto, o que se pretendeu, ao final do 
trabalho, foi verificar a aplicabilidade da função social da posse no or-
denamento jurídico brasileiro.

2 METODOLOGIA

Na presente pesquisa foram utilizadas pesquisas bibliográficas, 
pelo fato de partir de pressupostos teóricos, elencando conceitos dou-
trinários acerca do tema. Além disso, foram realizadas análises de textos 
normativos.

Por fim, examinou-se materiais e documentos que receberam nova 
interpretação à luz da pesquisa realizada. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A propriedade é um direito real originário, na qual reúnem-se as 
características básicas e fundamentais dos direitos reais (uso, gozo, dis-
posição e reivindicação) (FARIAS; ROSENVALD, 2014, p. 43). 

O artigo 1.228 do Código Civil de 2002, revela que “o proprietário 
tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la 
do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”.

Em uma visão contemporânea, o direito de propriedade está en-
trelaçado com os princípios que sustentam o topo da pirâmide nor-
mativa de direitos fundamentais da Constituição de 1988. Princípios 
como o da dignidade da pessoa humana, liberdade, igualdade, seguran-
ça, privacidade e função social da propriedade, revelam-se no instituto 
da propriedade (FARIAS; ROSENVALD, 2014, p. 240-244).

Assim, o direito de propriedade evoluiu a ponto de sair da esfera 
subjetiva e recair sobre a coletividade (CARVALHO, 2015, p. 127-128).

No entanto, ainda que diante de diversas acepções voltadas às ga-
rantias fundamentais e a utilização do direito de propriedade em prol 
da coletividade, denota-se que no Brasil a propriedade ainda não al-
cançou um status in totum garantidor da dignidade humana. É o que 
afirmam Farias e Rosenvald (2014, p. 247):

A propriedade no Brasil é tutelada de forma débil. Grande parte da 
população está à margem do sistema de reconhecimento legal de titu-
laridades. Em favelas e regiões carentes vislumbramos construções que 
não dotam os seus possuidores de escrituras e registros, mas apenas de 
posse não documentada, portanto estéril no mercado. Certamente está 
moradia já cumpre uma função social, pois retira a pessoa do relento, 
evitando a sai coisificação.

A Constituição Federal de 1988, elenca uma série de direitos e 
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garantias fundamentais em seu artigo 5º. Dentre eles, importa registrar 
a norma estampada no seu inciso XXII, segundo a qual “é garantido o 
direito de propriedade”. 

Não obstante, ao estabelecer o direito de propriedade, a Cons-
tituição assegurou que “a propriedade atenderá a sua função social” 
(CONSTITUIÇÃO FEDERAL, art. 5º, inciso XXIII, 1988).

Do alinhavado, há de se concluir que a função social da proprie-
dade seria uma forma de intervenção estatal na propriedade privada, 
de modo que a propriedade se socializou, visando maior utilidade à 
coletividade (FARIAS; ROSENVALD, 2014, p. 272).

Com a consolidação do princípio da função social da proprie-
dade com uma visão mais coletivista sobre o instituto e a busca pela 
efetivação de direitos fundamentais, a posse, que pode ser tida como 
desdobramento do direito real de propriedade ou como situação fática 
autônoma, ganha nova interpretação no direito.

No que se refere ao conceito de posse, certo é que trata-se “de uma 
situação de fato em que uma pessoa, independentemente de ser ou de 
não ser proprietária, exerce sobre uma coisa poderes ostensivos, con-
servando-a e defendendo-a” (PEREIRA3, 2004, apud GONÇALVES, 
2012, p. 59).

Como visto anteriormente, a propriedade consiste em um direito 
real originário, do qual pode-se extrair diversos desdobramentos. Den-
tre esses desdobramentos, encontra-se a posse, mas no sentido de jus 
possidendi, tendo como fundamento um título transcrito ou a titulari-
dade de outros direitos reais, caracterizando-se como um direito real. 
(GONÇALVES, 2012, p. 45-46).

A posse pode também independer de qualquer título (jus pos-
sessionis), resultando de uma situação possessória que se constitui 
com a instalação de uma pessoa por mais de ano e dia em um imóvel 

 (GONÇALVES, 2012, p. 45-46).
Existe proteção para a posse no ordenamento jurídico brasileiro, 

sendo assim, em caso de inércia do titular do direito a que a posse se 
refere, a posse pode se consolidar e o possuidor adquire o direito à 
usucapião, desde que preenchidos os requisitos para sua configuração.

Algumas teorias tentam explicar e dar sentido à posse, dentre elas, 
a teoria subjetiva da posse, que foi elabora por Friedrich Karl Von Sa-
vigny, em 1803, sendo que tal autor reconheceu a posse como direito 
autônomo. Segundo Savigny, “a posse seria o poder que a pessoa tem 
de dispor materialmente de uma coisa, com intenção de tê-la para si e 
defendê-la contra a intervenção de outrem” (FARIAS; ROSENVALD, 
2014, p. 52).

Na teoria subjetiva, a posse teria dois elementos: o corpus e o 
animus. O primeiro, elemento objetivo, seria o poder material sobre a 
coisa, de sorte que dela poderia dispor, servir ou se apoderar. Tal po-
der material alcançaria, inclusive, o poder de reivindica-la de terceiros. 
(FARIAS; ROSENVALD, 2014, p. 52).

O animus, elemento psicológico, seria a intenção do possuidor de 
“exercer o direito como se proprietário fosse, de sentir-se dono da coi-
sa, mesmo não sendo. Não basta deter a coisa (corpus), mas haver uma 
vontade de ter a coisa para si” (FARIAS, ROSENVALD, 2014, p. 52).

O Código Civil adota a teoria de Savigny na usucapião, por exem-
plo, na qual a posse deve ser qualificada pelo animus domini. (FARIAS; 
ROSENVALD, 2014, p. 56-57)

A teoria objetiva da posse de Rudolf Von Ihering, por sua vez, 
abarca tão somente o elemento objetivo da posse: o corpus. Ainda assim, 
Ihering afirma que o animus está inserido no corpus (GONÇALVES, 
2012, p. 51).

O corpus para Ihering consiste na exteriorização do comportamento 

3 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. 18. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, v. IV.
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de dono, não necessitando, ao contrário do que afirma Savigny, do conta-
to físico ou contato imediato com a coisa. (GONÇALVES, 2012, p.5 1).

Ihering ainda acrescenta que a visibilidade da posse é essencial 
para a garantia da segurança da posse (GONÇALVES, 2012, p. 52). 
Aduz Ihering4 (1957) apud FARIAS; ROSENVALD (2014, p. 53, gri-
fos do autor):“O fato e o direito: tal é antítese a que se reduz a distinção 
entre a posse e a propriedade”.

Dessa forma, para Ihering, a posse é a situação fática que resulta 
do comportamento de alguém, e da exteriorização de tal comporta-
mento, como proprietário de determinada coisa. Já a propriedade seria 
o direito, algum título transcrito que comprove que o bem é pertencen-
te a alguém.

O ordenamento jurídico brasileiro adorou a teoria objetiva da pos-
se de Ihering para conceituar a posse, conforme dispõe o artigo 1.196 
do Código Civil (2002): “Art. 1.196. Considera-se possuidor todo 
aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes 
inerentes à propriedade”.

A concepção trazida por essa teoria, como visto, é a visibilidade 
do domínio. Isso ressalta a maior importância dada pelo legislador à 
propriedade. Nesse sentido, a teoria de Ihering sofre diversas críticas 
por se tratar de uma teoria patrimonialista. Afirma Meirelles:

Esse posicionamento tradicional a respeito da posse, se é fato 
ou se é direito, sempre a contrapondo ou comparando-a à pro-
priedade, chega a reduzir todo o seu conteúdo apenas a um 
conceito jurídico. Desse modo, distancia-se profundamente 
da função exercida pelo instituto nos dias atuais, que não cor-
responde a mero efeito, nem a manifestação de poder ou ri-
queza, mas a verdadeira “concessão à necessidade”, assumin-

do o caráter de, ao menos, “espécie de legitimação do uso”.  
(FACHIN5 apud MEIRELLES, 1998, p. 106).

Ihering, ao reduzir a configuração da posse com a simples desti-
nação econômica do bem, aduz que essa é a finalidade da propriedade 
e, portanto, o é da posse. (FARIAS; ROSENVALD, 2014, p. 54-55).

A posse já não comporta apenas um viés patrimonialista. O que se 
busca, sob a ótica da Constituição, é a promoção dos direitos e garantias 
fundamentais, de modo que em uma sociedade como a brasileira, com 
discrepante distribuição de bens e riquezas, busca-se a presença de um 
mínimo existencial. A posse deve servir como instrumento para a pro-
moção da moradia e vida digna. (FARIAS; ROSENVALD, 2014, p. 58).

A teoria sociológica da posse de Antonio Hernández Gil, repre-
senta a posse como instrumento para a promoção dos direitos e garan-
tias fundamentais, apresentando diversas críticas às teorias de Savigny 
e Ihering, defendendo a inserção da função social da posse em ambas 
as teorias. 

Nesse sentido, afirma Gil que a teoria de Savigny não se sustenta 
no que se refere às disposições acerca da violência e proteção da posse. 
Gil encontra o fundamento da proteção possessória na própria pessoa: 

Em Savigny, o professor Hernández Gil encontra ponto de vista racio-
nal e lógico, protegendo-se a posse porque toda pessoa deve ser prote-
gida da violência, fazendo, com isso, que o centro da defesa possessória 
seja a pessoa. O ponto alto da concepção de Savigny é a redução da pos-
se a um mínimo básico de autonomia frente à propriedade, revelando 
um avanço em relação à concepção então vigente emanada do Código 
napoleônico. (FACHIN, 1988, p. 25-26).

Destarte, contrapõe-se, ainda, a teoria de Ihering, no sentido de 
que para este (Ihering) a posse seria tão somente a exteriorização da 

4 Idem. Teoria simplificada da posse. Coleção Fórum. Tradução de AGUIAR, Pinto de. Salvador: Progresso Editora, 1957.
5 FACHIN, Luiz Edson. A supremacia dos interesses sociais. In: A função social da posse e a propriedade contemporânea (uma perspectiva da usucapião 
imobiliária rural). Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1988, p. 20-21.
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propriedade (elemento objetivo), aduzindo que: “Es perfectamente 
concebible un sistema de convivencia sin propiedad privada. No lo es, 
en cambio, sin el mutuo reconocimiento de las más elementares re-
laciones possessórias”. (HERNÁNDEZ GIL6, 1969, apud FACHIN, 
1988, p. 26).

Hernández Gil quis demonstrar que a posse é um instituto au-
tônomo e, sendo assim, não deveria existir estrita ligação com a pro-
priedade. Aduz que um sistema sem propriedade privada é possível na 
medida da autonomia da posse e o seu reconhecimento como direito 
autônomo, afastando o destaque patrimonialista e privatizado que Ihe-
ring atribui à posse. Basta a recordação da natureza jurídica da posse 
como uma situação fática, sendo, portanto, plausível que sejam reco-
nhecidas as relações possessórias e seus desdobramentos. (FACHIN, 
1988, p. 26).

Assim como ocorreu no instituto da propriedade, que adquiriu sta-
tus social, a posse também o fez. Tal mudança de mostrou necessária, 
considerando que as teorias de Savigny e Ihering já não mais se enqua-
dram nos dias atuais, nas palavras de Farias e Rosenvald (2014, p. 64):

Enfim, os momentos históricos de Savigny e Ihering hoje são insu-
ficientes para exprimir a densidade dos direitos fundamentais nas re-
lações privadas, além de completamente divorciadas da realidade do 
Brasil, como nação de injusta distribuição de recursos e enormes con-
flitos fundiários. Ricardo Aronne bem percebe que a posse é edifica-
da no livro do Direito das Coisas como escudo a eventuais ataques à 
propriedade imobiliária. Assim, a vida é regulada a partir de um filtro  
artificial denominado relação jurídica, no qual “o trânsito jurídico se dá 
em face do reconhecimento da condição de sujeito de direito, que, no 
caso do direito das coisas, implica a titularidade e não a condição huma-

na, ubicada em um mínimo social”. (ARONNE7, 2003, apud FARIAS; 
ROSENVALD, 2014, p. 64).

À vista disso, para Gil a posse está ligada às atividades humanas, 
passando pelas necessidades e pelo trabalho. Gil não apresenta um con-
ceito de posse, sendo certo que se opõe a uma conceituação estática, 
afirmando que a mesma advém de situações fáticas. (HERNÁNDEZ 
GIL8, 1969 apud GONÇALVES, 2012, p. 58) 

Ainda nesse sentido, Gil posiciona o instituto da função social da 
posse em uma situação de distribuição de recursos:

[...] A posse, enquadrada na estrutura e na função do Estado social com 
um programa de igualdade na distribuição dos recursos coletivos, en-
contra-se chamada de igualdade na distribuição dos recursos coletivos, 
encontra-se chamada a desempenhar um importante papel. Para tal fim 
seria conveniente a colaboração de juristas e sociólogos, ou afrontar a 
investigação jurídica com preocupações sociológicas. (HERNÁNDEZ 
GIL9, 1969 apud GONÇALVES, 2012, p. 58) 

A função social da posse busca extrair os valores sociais presentes 
no instituto, de modo que haja dissociação da propriedade. Busca prio-
rizar a pessoa humana, não como termo abstrato encontrado em Savig-
ny, mas como ser humano (FARIAS; ROSENVALD, 2014, p. 64-65). 
Não obstante, para Antonio Hernandez Gil a posse está

situada como direito que mais se aproxima da realidade social. Por ser-
vir o uso e o trabalho sobre a coisa a necessidades humanas básicas, 
justifica-se o dever geral de abstenção perante a situação do possuidor 
e a garantia do desfrute de bens essenciais. (FARIAS; ROSENVALD, 
2014, p. 65).

Atualmente, dispõe Miguel Reale que o instituto da função social 
da posse representa “inovação do mais alto alcance, inspirada no senti-

6 HERNÁNDEZ GIL, Antonio. La función social de la posesión. Madri: Alianza, 1969. |7  ARONNE, Ricardo. Titularidades e Apropriações no Novo 
Código Civil. In O Novo Código Civil e a Constituição. Coordenação SARLET, Ingo. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003. | 8 HERNÁNDEZ GIL, 
Antonio. La función social de la posesión. Madri: Alianza, 1969. | 9 Ibidem.
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do social do direito de propriedade, implicando não só novo conceito 
desta, mas também novo conceito de posse, que se poderia qualificar 
como sendo posse-trabalho”. (REALE10, 1999, apud GONÇALVES, 
2012, p. 58-59).

A redução do prazo para aquisição da propriedade por meio da 
usucapião extraordinária exalta a função social da posse, sendo que tais 
preceitos normativos são muito utilizados.

A usucapião extraordinária está prevista no artigo 1.238 do Códi-
go Civil de 2002, elencando como requisitos formais a posse aliada ao 
tempo de 15 ou 10 anos, sendo que essa posse deve ser sem interrupção 
ou oposição. Tal modalidade independe de justo título e boa-fé. (CÓ-
DIGO CIVIL, at. 1.238, 2002).

Ademais, em seu parágrafo único, dispõe a possibilidade de redu-
ção do elemento tempus, desde que observado o instituto da função 
social da posse que se caracteriza mediante a realização de obras ou 
serviços de caráter produtivo ou em caso de moradia habitual. (CÓDI-
GO CIVIL, parágrafo único do art. 1.238, 2002).

Conforme visto, na teoria sociológica da posse de Antonio Her-
nández Gil a posse está ligada às necessidades e ao trabalho humano. 
Condiz também com a ideia de distribuição de recursos. Além disso, 
Hernández Gil assevera que a posse advém de situações fáticas, não 
defendendo, portanto, um conceito estático e codificado de posse.

Certo é que com o advento da função social da propriedade, o 
instituto da função social da posse também adquiriu maior espaço no 
ordenamento jurídico brasileiro. Lembrando que tais institutos se en-
contram em situação de complementariedade. Visam promover princí-
pios como a dignidade da pessoa humana, além de resolverem diversos 
problemas sociais ligados ao direito de moradia.

A legislação ainda se encontra tímida ao tratar da matéria. No 

entanto, na prática processual o instituto é muito utilizado, enquadran-
do-se em diversas situações fáticas. Com destaque à usucapião extra-
ordinária e à redução do prazo aquisitivo nos ditames do parágrafo 
único do artigo 1.238 do Código Civil de 2002, que dispõe acerca da 
utilização, pelo possuidor usucapiente, do imóvel para moradia habitual 
ou realizando obras e serviços de caráter produtivo no mesmo, dando 
encaminhamento do bem ao cumprimento da função social da posse.

Nesse ínterim, podemos destacar que o possuidor somente será 
agraciado pela redução do lapso temporal quando comprovada a efetiva 
função social da posse. A usucapião, de qualquer espécie, homenageia 
a função social da propriedade, enquanto a função social da posse está 
presente apenas em algumas modalidades, quais sejam, a usucapião ex-
traordinária e ordinária.

Aduz Antonio Hernandez Gil que a função social da posse se 
aproxima da realidade social, pois será por meio do uso e trabalho sobre 
o bem que se atenderá as necessidades humanas básicas e fundamen-
tais. (FARIAS; ROSENVALD, 2014, p. 65)

4 CONCLUSÃO

A Constituição Federal, visando promover princípios como a dig-
nidade da pessoa humana, a igualdade e o direito à moradia, trouxe o 
instituto da função social da propriedade. Com o advento de tal institu-
to, insere-se ao ordenamento brasileiro a função social da posse.

No entanto, apesar de estar inserida no Código Civil, a função 
social da posse não está elencada de forma expressa em dispositivo pró-
prio. Pode-se extrair seus elementos quando da interpretação de alguns 
dispositivos esparsos constantes do Código Civil.

10 REALE, Miguel. O projeto do novo Código Civil. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1999.
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O tratamento dado a posse pelo Código Civil, especialmente em 
seu conceito, extrai todo o viés patrimonialista da teoria de Ihering. 
Entretanto, verificou-se que tal conceito já não se enquadra em uma 
sociedade de distribuições completamente díspares como o Brasil.

À luz de tal assertiva, concluiu-se que o conceito de posse deveria 
levar em conta não o reflexo da propriedade, mas sim o bom uso da 
posse, com destinação socioeconômica.

Mister se faz ressaltar que o número de ações de usucapião fun-
dadas no bom uso da posse é significativo, de modo que o direito deve 
evoluir em conformidade com as demandas sociais. 

Assim, verificou-se que tratar a função da posse como uma exce-
ção à regra patrimonialista não é suficiente.
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CURVA DE RETENÇÃO DE ÁGUA DO SOLO SOB OXIDAÇÃO DA MATÉRIA ORGÂNICA 
EM UM SISTEMA INTEGRADO COM EUCALIPTO

Ricardo de Souza Rocha1

Luiz Marcelo Aguiar Sans2

RESUMO

O gênero Eucalyptus cultivado em sistemas integrados é uma das me-
lhores alternativas para a produção de biomassa. Conhecer a dispo-
nibilidade de água do solo, sobretudo das interações em decorrência 
de seu plantio é fundamental. Este trabalho objetivou relacionar pos-
síveis alterações físicas de um Latossolo Vermelho Escuro distrófico 
ocasionada pela matéria orgânica proveniente do Sistema Silvipastoril 
(SSP), quanto à adsorção de água do solo. Foram coletadas amostras de 
solo deformadas nas camadas de 0-20 e 20-40 cm, nas parcelas: pasto 
testemunha (P1); pasto adubado (P2); cerrado típico (P3); clone de 
eucalipto GG100 espaçamento 3x3m (P4); clone de eucalipto GG100 
espaçamento (2x2) + 9 m em linha dupla (E1) e clone de eucalipto 
GG100 espaçamento (3x2) + 20 m em linha dupla (E2). As amostras 
foram separadas em dois lotes: tratamento com peróxido de hidrogênio 
(H2O2) e in natura. Nestes, realizados os ensaios da curva de reten-

ção de água (CRA), utilizando a câmara de Richards nas tensões 10, 
33 e 1.500 kPa, adequadas ao modelo matemático de Van Genuchten 
(1980). Os resultados indicaram diferenças médias nas curvas de re-
tenção de água quanto a Capacidade de Campo (CC) nos tratamentos 
com peróxido de hidrogênio em ambas as profundidades. Desse modo, 
solos que tiveram a matéria orgânica biodegradável oxidada apresenta-
ram diferenças de até 33% na retenção da umidade (θ), em comparação 
ao tratamento in natura, nas camadas superficiais. A oxidação da ma-
téria orgânica não resultou diferenças médias aparentes nas curvas nas 
parcelas de clones de eucalipto em ambas as profundidades.

Palavras-chave: Sistema silvipastoril; adsorção de água, peróxido de hi-
drogênio; câmara de Richards.
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2 Doutor em Solos e Nutrição das plantas pela Universidade Federal de Viçosa. Professor UNIFEMM. <luizmarcelo25@gmail.com>.
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1 INTRODUÇÃO

Sistemas Integrados de produção com plantios de eucalipto são 
largamente utilizados no Brasil e principalmente em MG. Podem in-
tegrar práticas agrícolas sustentáveis como a criação de animais de pas-
tagem consorciados a espécies vegetais, visando o aumento da produti-
vidade. Segundo Romano (2010, p. 7), em um sistema integrado ocorre 
a menor incidência de pragas e plantas daninhas, maior infiltração de 
água de chuva e diminuição da evaporação de água no solo.

Avaliações negativas do gênero Eucalyptus spp. tornaram-se proe-
minentes em meados do ano de 1960, por não apresentarem resultados 
esperados quanto à produtividade de mourões e lenha (SCOLFORO, 
2008, p. 14). Aspectos como a falta de pesquisa científica de fatores 
edafoclimáticos, indevido uso do solo e técnicas inadequadas na im-
plantação e manutenção contribuíram para o insucesso da cultura (RE-
ZENDE et al., 2011, p. 19). Outra preocupação exacerbada acerca do 
plantio do eucalipto é a quantidade de água incorporada no seu desen-
volvimento, já que se desenvolve muito rápido em relação a outras cul-
turas, podendo ter seu primeiro corte aos 07 anos após o transplantio.

Em contraponto, Façanha (1983) considera o gênero Eucalyptus 
uma espécie preventiva à seca, reduzindo a condutância estomática e a 
evapotranspiração através do fechamento dos seus estômatos, impedin-
do que algum murchamento visível afete seus tecidos foliares. Assim, 
aspectos fisiológicos da cultura e as condições ambientais locais pos-
suem efeitos diretos no solo e no sistema de produção (CARNEIRO 
et al., 2008). O teor de matéria orgânica é outro fator preponderante, 
proporcionando elevação da área superficial específica e efeitos indire-
tos no comportamento físico do solo como na consistência, agregação 
de partículas e consequente tamanho dos poros (BRAIDA et al., 2011). 

Essas partículas formam macro agregados que conferem características 
extras ao sistema solo-planta-atmosfera, como melhor infiltração, ar-
mazenamento de água, aeração, incremento da biota do solo e menor 
resistência ao crescimento de raízes (BAYER, 2004).

Entretanto, existe uma menor incorporação de resíduos orgânicos 
ao solo provenientes da serrapilheira do eucalipto do que em uma pra-
daria, por exemplo, devido à natureza bioquímica das folhas serem re-
sistentes a biodegradação (CÉSPEDES, 2008). Estudos realizados por 
Canhoto (2008) mostraram que características físico-químicas da cutí-
cula da folha do eucalipto agem como barreira natural à invasão fúngi-
ca, tornando-as pouco atrativas à decomposição fúngica e a pequenos 
invertebrados, mesmo após vários períodos de descarte do dossel. 

Assim, em vista da constante preocupação de pessoas relacionadas 
à produção de eucalipto quanto à disponibilidade hídrica decorrente 
de seu plantio, este trabalho foi elaborado com o objetivo de relacionar 
possíveis alterações físicas em um Latossolo Vermelho Escuro distrófi-
co ocasionada pela matéria orgânica proveniente do Sistema Integrado, 
principalmente a serapilheira do eucalipto, quanto à adsorção de água 
no solo.

2 METODOLOGIA

O experimento foi conduzido na Empresa de Pesquisa Agropecu-
ária de Minas Gerais - EPAMIG, Campo Experimental Santa Rita, 
em Prudente de Morais - MG e no Laboratório de Ciências do Solo 
da Universidade Federal São João Del-Rei - UFSJ, Campus Sete La-
goas - MG.
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2.1 Amostragem e Tratamento com Peróxido de Hidrogênio

As amostras foram coletadas na EPAMIG, coordenadas de lati-
tude 19°27’15’’ Sul e Longitude 44°09’11’’, em um sistema silvipastoril 
(SSP) de 10 ha, com renques de Eucalyptus spp. consorciado com Uro-
chloa decumbens cv. Basilisk (syn. Brachiaria decumbens), integradas 
a uma área de pastagem de mesma forrageira e uma reserva de cerrado 
nativo. O clima é do tipo AW, conforme classificação de Köppen e 
Latossolo Vermelho-Escuro distrófico, textura argilosa.

Foram extraídas amostras de solo deformadas nas profundidades 
de 0-20 e 20-40 cm, com auxílio de um trado holandês em seis pontos 
do sistema, compostas por: pasto degradado sem correção de acidez 
ou adubação (P1); área de pasto de braquiária adubada (P2); cerrado 
típico (P3); clone de eucalipto GG100 com linha simples de (3x3) me-
tros (P4); clone de eucalipto GG100 com espaçamento de (2x2) + 9 m 
com linha dupla (E1); clone de eucalipto GG100 com espaçamento de 
(3x2) + 20 m com linha dupla (E2).

As amostras de solo foram divididas em dois lotes, o primeiro 
correspondendo ao solo in natura e o segundo com solo oxidado por 
peróxido de hidrogênio. As parcelas (E1) e (E2) representaram as re-
petições neste estudo. O tratamento do solo com peróxido de hidro-
gênio consistiu na pesagem de 250 g de solo em um béquer de 500 
ml, acrescentando gradualmente solução de peróxido de hidrogênio 
(H2O2) a 10 volumes na proporção inicial de 1:1, revolvendo com a 
baqueta e repetindo o processo duas vezes ao dia, durante quatro dias 
consecutivos. No final desta etapa, as amostras foram secas em estufa 
a 60°C durante 32 horas, desenformadas e moídas no almofariz para 

posteriores análises. 

2.2 Processamento das Curvas de Retenção de Água (CRA)

As amostras deformadas passaram por peneira (tamis) de 2 mm, 
obtendo a terra fina seca ao ar (TFSA), por 24 horas. Para a CRA, 
foram preparados tecido e goma de borracha anexada a um cilindro de 
PVC chanfrado de 42 cm3 de volume interno. Foram pesadas aproxi-
madamente 25 gramas de solo e postas para saturar por elevação gra-
dual de uma lâmina de água deionizada em uma bandeja apropriada 
durante 24 horas para estimar o conteúdo de água de saturação (θs). Na 
determinação do equilíbrio da energia potencial foi usada uma mesa 
de tensão automatizada para o potencial (ψ) de -100 cm (10 kPa) e a 
câmara de Richards para os potenciais de -330 cm e -15000 cm (33 e 
1500 kPa), adotando um tempo mínimo não inferior a sete dias. Após 
cada etapa de equilíbrio hídrico as amostras foram pesadas. Posterior-
mente foram secas em estufa a 105ºC, por 24 horas para quantificar o 
conteúdo de água (θ), em cm3 cm-3, associado a cada ψ. Foi estimada 
também a densidade do solo (Ds) pelo método do balão volumétrico e 
a umidade residual (EMBRAPA, 1997).

Obteve-se a curva de retenção de água por meio do software de 
modelagem Retention Curve (RETC) versão 6.02, ajustada pelo mo-
delo de Van Genuchten (1980), que associa os valores de umidade ob-
tidos no equilíbrio com os respectivos potenciais (ψ), empregando a 
restrição de Mualem.

2.3 Matéria Orgânica do Solo (MOS) e Macro Nutriente

Foram realizadas análises nas camadas de 0-20 e 20-40 cm de 
MOS pelo método de Walkley Black, do Potássio e Fósforo pelo mé-
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todo do Extrator Mehlich e do Cálcio, Magnésio e Alumínio pelo mé-
todo do Extrator KLC, nas amostras de solo in natura.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O resultado da análise química do solo mostrou que o percentual 
de MOS foi maior nas camadas superficiais que nas subsuperficiais, 
o que era esperado, exceto para o clone de eucalipto, espaçamento de 
(3x2) + 20 m com linha dupla, com um maior percentual na camada 
de 20 a 40 cm. O pasto adubado apresentou, na camada de 0-20 cm, o 
maior valor de MOS (6,3%), fato comumente entendido pela capaci-
dade da B. decumbens de se desenvolver, já naturalmente bem, em solos 
com baixa fertilidade, resultando em alta produção de forragem quando 
adubado adequadamente (MOREIRA et al. 2011). 

De modo geral, grande parte do carbono orgânico em solos com 
plantio de eucalipto consorciado com capim braquiária vem da decom-
posição da forrageira. De acordo com Costa et al. (2005), a serapilhei-
ra do eucalipto possui muita lignina, o que dificulta a penetração dos 
microrganismos decompositores por meio da parede celular. Em rela-
ção à oxidação da matéria orgânica por H2O2, estudos realizados por 
Verdade (1954) mostraram que a matéria orgânica total no solo não é 
completamente destruída, sempre sobram vestígios de carbono orgâni-
co, com eficiência de destruição de 59 a 85%.

Quanto aos resultados físicos do solo obtidos através das curvas 
de retenção de água, Gerscovich (2001) esclarece que a relação de água 
presente nos poros e o valor de sucção, alinhando o teor de umidade 
volumétrico (Θ) definem a CRA, podendo-se determinar qual o es-
gotamento máximo de água do solo, denominado Ponto de Murcha 
Permanente-PMP. No GRAF. 1 é apresentada uma visão holística dos 

resultados das curvas de retenção de água no solo em todos os pontos 
de coleta, plotados em escala log10 (x).

Gráfico 1 - CRA de um Latossolo Vermelho-Escuro distrófico, cama-
da de 0-20 e 20-40 cm, em todas as parcelas de estudo, com solo in 
natura e tratado a peróxido de hidrogênio. Pasto testemunha, não 
adubado (P1); pasto adubado (P2); cerrado típico (P3); eucalipto 

GG100 com espaçamento 3x3m (P4); eucalipto GG100 com espaça-
mento (2x2) + 9 metros em linha dupla (E1); eucalipto GG100 com 

(3x2) + 20 metros em linha dupla (E2). 

Fonte: Autor, 2017.
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No eixo das ordenadas, foi verificado que o conteúdo de máximo 
de água (θ) não ultrapassou 0,75 cm3 cm-3 de saturação. Valores seme-
lhantes foram encontrados por Lucas et al. (2011), em testes feitos em 
um Latossolo Vermelho Distroférrico. Uma maior retenção de umida-
de ocorreu na faixa correspondendo ao potencial de -10 cm e que as 
maiores variações de umidade ocorreram sob duas condições: (i) após o 
solo ser submetido ao tratamento com peróxido de hidrogênio; (ii) na 
profundidade de 20-40 cm. 

Em (i), este fato pode ser explicado uma vez que tendo as partí-
culas de carbono orgânico biodegradável oxidado, o solo reduziu sua 
capacidade de troca catiônica (CTC) e menor área de superfície ad-
sortiva, que consequentemente reduziu a capacidade de adsorção de 
água e em (ii) este comportamento pode ser entendido como alterações 
nas propriedades físico-hídricas do solo que ocorrem de acordo com a 
mudança da profundidade (CICHOTA, et al. 2004). A maior varia-
ção da umidade (θ) ocorreu no cerrado típico (GRAF. 1), submetida 
ao tratamento com H2O2, apresentando um decréscimo de 33% na 
umidade de saturação em relação ao solo do tratamento in natura na 
profundidade de 0-20 cm.

O GRAF. 2 compara os dois lotes de solo nas profundidades de 
0-20 e 20-40 cm do clone de eucalipto GG100. Ambas as profundida-
des apresentaram as menores variações na curva de retenção de água ao 
longo do potencial matricial, podendo ser um indicador que há pouca 
correlação da matéria orgânica da serrapilheira no sistema e a capaci-
dade de adsorção de água no solo.

Gráfico 2 - Comparação entre o solo in natura (1) e tratado com 
H2O2 (2), pela CRA na parcela de eucalipto GG100 com (3x2) +  

20m em linha dupla, camada de 0-20 e 20-40 cm.

Fonte: Autor, 2017.

As variações na amplitude do conteúdo de água e consequentes 
oscilações na curva característica do solo (CRA) podem estar ligadas a 
particularidades intrínsecas específicas como o tipo de solo, representa-
do pelo tamanho do grão, porosidade e sua composição mineralógica, 
compactação, textura, os tipos de estrutura e o carbono orgânico, na 
qual as complexas interações conjuntas destes atributos determinam 
o teor de água retido (FARIA et al. 2006; GERSCOVICH, 2001; 
DAVALO, 2013). Além do que os conteúdos residuais de água serem 
maiores em Latossolos mais argilosos, por aparentarem maior propor-
ção de partículas finas, proporcionando maior energia de retenção de 
água (CARDUCCI et al. 2011).
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4 CONCLUSÃO

As diferentes parcelas de estudo, as mudanças nas profundidades 
proporcionaram diferenças na Capacidade de Campo nas amostras. 
Porém não foi encontrada nenhuma variação no Ponto de Murcha Per-
manente. Os solos que tiveram a matéria orgânica biodegradável oxi-
dada apresentaram menos conteúdo de água nas camadas superficiais.

 As curvas de retenção de água do solo dentro do sistema Silvipas-
toril apresentaram maior disponibilidade média de água em relação às 
demais parcelas, em ambas as profundidades. Por fim, nas parcelas con-
tendo clones de eucalipto, houve poucas alterações na curva de retenção 
de água após terem sua matéria orgânica oxidada.
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RESUMO

Objetivou-se analisar a declarada legitimidade quanto ao início 
da execução penal posteriormente à sentença condenatória em segun-
da instância e anteriormente ao trânsito em julgado, desde que ainda 
pendente fase recursal, sob a perspectiva principiológica constitucio-
nal e, sobretudo, a denominada presunção de inocência. Foram, então, 
abordados os direitos constitucionais considerados fundamentais com 
embasamento em teoria discursiva habermasiana, que enseja a constru-
ção normativa racional, bem como em constante tensionamento entre 
os conceitos de validade e facticidade apresentados pelo mencionado 
autor em face à problematização referente aos entendimentos jurisdi-

cional e doutrinário conflitantes sobre a temática e, ainda, estudada a 
execução penal antecipada conforme as teorias filosófico-criminais de-
nominadas “garantista” e “direito penal do inimigo” e sua consequente 
(in)adequação ao ordenamento jurídico vigente.
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rio. Garantismo.
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1 INTRODUÇÃO

Este trabalho propôs uma análise quanto à execução penal an-
tecipada, qual seja a iniciada após sentença condenatória e, ainda, em 
segunda instância, precipuamente, consoante principiologia constitu-
cional.

Ademais, está fundamentada em acórdãos proferidos pelo Supre-
mo Tribunal Federal que apresentam distintos entendimentos sobre a 
legitimidade referente à matéria prática processual penal em escopo, 
inclusive decisão liminar recente proferida em sede de Ações Declara-
tórias de Constitucionalidade também, pelo órgão competente e maior 
instância do Poder Judiciário – STF – que define o posicionamento 
atual juridicamente adequado, segundo a mencionada Corte.

A execução penal anteriormente ao trânsito em julgado da de-
cisão condenatória irrecorrível é estudada com fulcro em legislação 
constitucional, essencialmente, as garantias fundamentais – presunção 
de inocência, duplo grau jurisdicional e duração processual razoável – 
demonstrando aparente conflito entre esses, enquanto normas gerais e 
abstratas explícitas em lex fundamentalis e também em Lei de Execução 
Penal nº 7210/1984, específica. 

É imprescindível a apreciação relativamente à temática, uma vez 
que o entendimento jurisprudencial contemporâneo sobre tal tópico é 
passível, doutrinariamente, de críticas fundadas, o que demonstra cer-
ta incoerência e, consequentemente, insegurança jurídica se observado 
que parecer fora pronunciado em caráter preliminar ao mérito.

A escrita se fundamenta em Habermas e explica a legitimidade no 
tocante às garantias constitucionais fundamentais, assim como o equi-
líbrio entre o direito positivado e a realidade contextual em decorrência 
do constante tensionamento entre os termos validade e facticidade e 

sustenta, ainda, a racionalização normativa ao considerar o indivíduo 
concomitantemente coautor e destinatário regimental imputando, en-
tão, aceitabilidade social ao ordenamento jurídico. 

Confronta, também, o entendimento hodierno, a teoria ferrajo-
liana garantista ratificada por Aury Lopes Júnior. Genericamente, o 
intento é compor crítica sobre a (i)legitimidade quanto ao método exe-
cutivo referido.

2 METODOLOGIA

Quanto à metodologia, a escrita fora realizada por meio das pes-
quisas básica, explicativa, bibliográfica, documental e, também, qualita-
tiva relativamente à natureza e aos objetivos, aos procedimentos técni-
cos para coleta de dados e à abordagem do problema, respectivamente. 
(ANDRADE, 2002; GIL, 2002).

Assim, quanto à natureza, fora realizada a pesquisa pura ou bási-
ca, observado seu caráter intelectual e teórico sem, contudo, apresentar 
finalidade prática imediata; quanto aos objetivos, fora a pesquisa ex-
plicativa e exploratória considerando a temática “execução penal an-
tecipada” vide estudo argumentativo fundamentado nos acórdãos que 
ensejaram a discussão acerca do fenômeno de forma aprofundada uma 
vez que existem poucos estudos sobre o tema em foco em razão de sua 
atualidade.

Quanto aos procedimentos técnicos para coleta de dados, foi 
realizada a pesquisa bibliográfica por meio dos referenciais teóricos 
– doutrinas, monografias, dissertações, teses e artigos científicos – en-
contrados sobre o tema em análise e, também, documental, observadas 
as fontes jurisprudenciais que abrangem a temática; quanto à aborda-
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gem do problema, apresenta a pesquisa caráter qualitativo devido ao 
aprofundamento em relação ao tema sem elementos estatísticos. (AN-
DRADE, 2002; GIL, 2002).

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

É argumentada a inconstância jurídica quanto à temática, execu-
ção penal antecipada, uma vez que em curto lapso temporal foram pro-
feridos distintos entendimentos explicitados pelo Supremo Tribunal 
Federal desde 2009 – em HC nº 84078, contrário ao cumprimento de 
pena anteriormente ao trânsito em julgado de sentença condenatória 
– ao último proferimento, datado de 2016, HC nº 126292, que fora 
julgado apenas em caráter liminar – sem análise definitiva referente ao 
mérito – e determinou a legalidade quanto à medida em escopo. 

É, portanto, relevante a presente escrita com intuito esclarecedor 
e enfoque em principiologia constitucional/penal a fim de determinar 
posicionamento jurídico adequado legal e contextualmente e, assim, 
promover segurança jurídica em contraposição ao aparente conflito 
principiológico.

A abordagem amparada por metodologia supramencionada e 
referencial teórico habermasiano, bem como concepções garantistas 
ferrajoliana, é imprescindível em matéria constitucional uma vez que 
envolve garantias constitucionais expressas e, ainda, repercute na prá-
tica processual penal ao cercear, em determinadas decisões, a não cul-
pabilidade.

4 CONCLUSÃO

Ainda que tenha sido declarada liminarmente a constitucionalida-
de quanto à execução penal antecipada, a modificação jurisprudencial, 
constatada se analisadas as decisões ocorridas entre o ano de 2009 e o 
mais recente posicionamento publicado pelo Supremo Tribunal Fede-
ral, datado de 2016 e oposto ao anterior, é doutrinariamente discutível 
sob a perspectiva principiológica constitucional.

O questionamento sobre a legitimidade referente à aplicação da 
sanção penal posteriormente condenação em segunda instância e, 
quando pendente recurso, é passível de críticas devido à inobservância 
ao princípio fundamental estudado - presunção de inocência. 

Nitidamente, dentre as correntes teórico-penais, a teoria garantis-
ta é a compatível com a legislação constitucional, devendo a coercitivi-
dade e punibilidade estatais serem aplicadas legitimamente em último 
caso e desde que observado o procedimento positivado realizado em 
contraditório – devido processo legal.

A aplicação referente à sanção penal ainda em segunda instância 
e, portanto, pendente fase recursal, inobserva a principiologia constitu-
cional, precipuamente, a presunção de inocência enquanto máxima em 
matéria de processo penal.

O trabalho retratou as disparidades entre a teoria constitucional 
– garantias fundamentais promulgadas – e a persecução penal factual, 
compreendendo o tensionamento habermasiano entre os conceitos le-
galidade e facticidade inerentes à denominada teoria discursiva.
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EMPREENDEDORISMO COMO OPORTUNIDADE DE CARREIRA: UMA ANÁLISE NO CURSO DE 
ENGENHARIA AMBIENTAL DE UM CENTRO UNIVERSITÁRIO MINEIRO

Silvia Lima Gonçalves1

Luciana Branco Penna2

RESUMO

Devido às transformações econômicas e sociais vivenciadas nas 
últimas décadas, a ideia de uma carreira duradoura nas instituições, por 
meio do emprego, tem sido substituída por alternativas para a cons-
trução de suas próprias trajetórias profissionais. Sob esta perspectiva, 
o empreendedorismo apresenta-se como uma possibilidade para o de-
senvolvimento das carreiras dos universitários que não encontram uma 
carreira estável em organizações já existentes no mercado. O trabalho 
objetivou investigar a motivação dos alunos do curso de Engenharia 
Ambiental quanto ao empreendedorismo como opção na construção 
de carreira. Para tanto, foram realizadas duas pesquisas estruturadas 
que identificou o conhecimento dos alunos sobre a temática, o grau 
de interesse e motivação em construir uma carreira empreendedora. 
Foram ministradas, ainda, duas aulas, em forma de um minicurso de 
empreendedorismo intitulada como Desafio Empreendedor, apre-
sentando os conceitos, ferramentas de empreendedorismo e cases de 

sucesso para que os alunos não só pudessem desenvolver o Trabalho 
do Trilhando Competências do segundo semestre de 2016, que teve o 
tema empreendedorismo, mas também pudessem enxergar o empreen-
dedorismo como uma oportunidade de carreira. Participaram das pes-
quisas 24 alunos que responderam os questionários em dois dias (antes 
da primeira aula e após as aulas do minicurso de empreendedorismo), 
que permitiu identificar as características que levam os indivíduos a 
criarem seu próprio negócio. Além de fornecer informações sobre a im-
portância da disseminação da temática empreendedorismo nos cursos 
universitários, os resultados sugerem que a motivação é um fator exter-
no que pode ser trabalhado no ambiente acadêmico como incentivo nas 
construções das carreiras do discente.

Palavras-chave: Carreira Empreendedora. Características do Empre-
endedor. Motivação.
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Minas, Graduada em Administração pelo UNIFEMM. silvia.lima.goncalves@gmail.com I 
2 Doutora em Administração e Professora UNIFEMM. Luciana.penna@unifemm.edu.br
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1 INTRODUÇÃO

Este trabalho surgiu da necessidade de incentivar os alunos de En-
genharia Ambiental do UNIFEMM para o comportamento empreen-
dedor construindo atitudes empreendedoras de modo que contribuísse 
para o desenvolvimento do trabalho que os alunos precisaram desen-
volver para o Trilhando Competências no segundo semestre de 2016 e 
incentivo para a construção de uma carreira empreendedora.

As sucessivas mudanças que vêm acontecendo na economia e na 
sociedade, estão formatando novas configurações no mundo de trabalho 
e mudando o cenário nas construções das carreiras. A visão tradicional 
na qual a empresa era plenamente propícia para o desenvolvimento da 
carreira das pessoas por meio de promoções, escalando degraus hie-
rárquicos em que se presumia estabilidade e previsibilidade dentro das 
organizações está cada vez mais restrita e entrando em extinção. 

A globalização, o avanço tecnológico e as mudanças no sistema 
econômico fizeram o mercado de trabalho entrar em uma situação de 
desequilíbrio, com alto índice de desemprego, em que a oferta de em-
pregados é maior que a demanda e as organizações não conseguem 
mais oferecer empregos seguros e estáveis. Essa situação vivenciada 
mudou a percepção dos indivíduos sobre suas carreiras e fez com que 
eles se tornaram responsáveis por construir suas trajetórias e desenvol-
vimento profissional.

O Curso de Engenharia Ambiental do UNIFEMM tem duração 
de 10 semestres (5 anos), com aulas noturnas de 18h45min às 22h e 
estrutura curricular compostas de aulas obrigatórias e optativas. A dis-
ciplina de Gestão de Pequenas Empresas e Empreendedorismo, que 
integra de forma direta o objeto de estudo deste trabalho, é ministrada 
de forma online e está inserida na modalidade optativa aos alunos das 

Engenharias. Assim, os alunos escolhem as disciplinas optativas com 
as quais possuem mais afinidade na sua área de atuação e a disciplina 
relacionada ao empreendedorismo nem sempre é escolhida pelos por 
eles, oque pode dificultar o entendimento e motivação sobre a temática.

Os conceitos que abrangem o termo empreendedorismo são am-
plos e se diferenciam pelos pesquisadores de diferentes áreas do conhe-
cimento e, diante disso, não existe ainda um consenso entre os signifi-
cados que a palavra assume.

A terminologia empreendedor teve sua utilização iniciada na Ida-
de Média. Hisrich e Peters (2004) afirmam que o termo era utilizado 
para identificar participantes ou administradores de grandes projetos 
de produção. Como por exemplo, o clérigo, que naquela época era a 
pessoa responsável pela construção de obras arquitetônicas, como cas-
telos, catedrais e demais construções. O empreendedor, nesse caso, não 
assumia riscos financeiros, pois ele não fazia dispêndio de aportes fi-
nanceiros.

Schumpeter (1961), em meados do século XX, com novos conceitos 
passa a relacionar o empreendedorismo com a inovação e a define como:

A função do empreendedor é reformar ou revolucionar o padrão de 
produção explorando uma invenção ou, de modo mais geral, um mé-
todo tecnológico não experimentado, para produzir um novo bem ou 
um bem antigo de uma maneira nova abrindo uma nova fonte de su-
primento de materiais, ou uma nova comercialização para produtos, e 
organizando um novo setor. (SCHUMPETER, 1961, p. 166).

Existem muitas definições do termo empreendedor, principal-
mente porque são propostas por pesquisadores de diferentes campos. 
Diante disso, a definição que foi adotada neste trabalho segue a mesma 
visão adotada por Guedes (2009, p. 23) em que:

O empreendedor é o sujeito que está atento às oportunidades e sabe 
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identifica-las, assume riscos inerentes ao seu projeto e trabalha para a 
transformação dessas oportunidades em resultados, por meio da coor-
denação dos recursos disponíveis, criando novas empresas, produtos, 
serviços ou processos.

Há dois tipos de empreendedor. A diferença entre os dois tipos é 
que enquanto o empreendedor por oportunidade se lança ao negócio 
próprio por perceber um nicho de mercado em potencial e se promove 
o desenvolvimento econômico, o empreendedor por necessidade é a 
pessoa que se aventura na criação do negócio próprio para sobreviver 
à escassez de empregos formais em organizações. (GUEDES, 2009, p. 
28). Guedes (2009, p. 28) ainda completa que o empreendedorismo por 
necessidade “não é idealizado previamente e se apresenta como mais 
uma alternativa de sobrevivência do que como uma escolha planejada”, 
seria uma forma de fugir do desemprego. 

A carreira, assim como o empreendedorismo, tem sido objeto de 
estudos em diversas áreas do conhecimento e por isso, surgem diversas 
formas de interpretar o termo. O QUADRO 1, apresenta alguns con-
ceitos de carreira, sob diferentes perspectivas:

Quadro 1 - O conceito de carreira sob diferentes perspectivas

Fonte: Guedes, 2009, p. 37.

Com base nas definições apresentadas, este trabalho adotou o con-
ceito de carreira como as experiências de trabalho e outras atividades 
que constituem o seu trabalho e a vida de uma pessoa. Incluem-se nes-
sa definição aspirações de mudanças, satisfação, auto-conceito e outras 
atitudes que influenciarão o trabalho e a vida como um todo.

2 METODOLOGIA

Para melhor entendimento sobre a construção deste desenvolvi-
mento, deve-se esclarecer que foram aplicadas duas pesquisas. A pri-
meira aplicação ocorreu no dia 8 de setembro de 2016, quinta-feira, 
no horário de 18h45min, antes do início das aulas do Desafio Em-
preendedor proposto aos alunos, para que não houvesse interferência 
no resultado final. E,  no dia 30 de abril de 2017, quinta-feira, houve a 
reaplicação do quadro Perfil dos Empreendedores, constantes na pri-
meira pesquisa para que fosse possível fazer um comparativo do antes e 
depois do Minicurso de Empreendedorismo ofertado aos alunos. 

Após a coleta, o passo seguinte foi a compilação dos dados rela-
cionados à caracterização do entrevistado, da sua ocupação profissional 
e interesses pessoais em empreender, bem como as suas características 
de empreendedor. Os dados da pesquisa foram assim organizados de 
forma a revelar o perfil dos alunos entrevistados, apresentando as se-
guintes informações: dados pessoais, idade, sexo, situação atual quanto 
à empregabilidade, se o aluno está exercendo atividades na sua área de 
formação, se tem interesse em mudar a sua área de atuação, se tem in-
teresse em abrir o seu próprio negócio, se possui algum conhecimento 
na área de empreendedorismo, suas ferramentas e startup. E, por fim, 
estruturou-se um quadro com as características para identificar sobre o 
Perfil Empreendedor. 
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A seguir, foi realizada a análise do conteúdo e um comparativo re-
ferente à motivação dos alunos antes e depois das aulas teóricas/práticas.

Para motivá-los, foi criado um Minicurso de Empreendedorismo: 
Desafio Empreendedor que contemplou um bate-papo sobre conceitos 
iniciais sobre empreendedorismo, onde os alunos deixaram expostas as 
suas opiniões sobre o que é Empreendedorismo e, foram repassados 
os conceitos sobre o que é empreendedorismos, características do em-
preendedor, ferramentas de empreendedorismo e principais fontes de 
referência sobre as temáticas em questão para que os alunos pudessem 
pesquisar para obter ideias para a construção do trabalho proposto no 
Trilhando Competências no 2º semestre de 2016. A cada aula o mini-
curso lançou desafios aos alunos para oportunizar e facilitar o diagnós-
tico de qual produto ou serviço poderiam desenvolver no trabalho do 
Trilhando Competências no 2º semestre de 2016. 

O empreendedor pode utilizar diversas ferramentas em diversos 
contextos para colocar as suas ideias em prática, sejam elas na rotina 
diária, identificação de oportunidades e planejamento de áreas. Funcio-
nam como exercícios que exigem uma lógica para mapear, organizar e 
interligar o pensamento com aspectos internos e externos do negócio. 
São grandes aliadas desde a identificação de uma oportunidade de ne-
gócio quanto em sua gestão.

As aulas aconteceram de forma lúdica para construir um ambiente 
propício à criatividade. “Trazer cases de sucesso com soluções criativas 
em diversos âmbitos e debatê-las em equipe também é uma forma de 
criar esse ambiente. Incentive também o questionamento e a troca de 
ideias” (ENDEAVOR, 2015).  As ferramentas apresentadas aos alunos 
(FUNIL DE IDEIAS, AVALIAÇÃO 360° DA OPORTUNIDADE 
e o CANVAS, bem como os slides e vídeos) foram entregues em forma 
impressa e digital para que eles pudessem trabalhar melhor as ativida-

des propostas no grupo.
• Funil de Ideias: O material elaborado por Marcelo Nakagawa, 
professor e coordenador do centro de empreendedorismo do Insper, 
é de simples entendimento e de grande valia para os empreendedores 
diagnosticarem possíveis oportunidades de negócio. Ele é indicado para 
quem quer abrir um negócio e não sabe no que investir. Ele serve como 
um brainstorm para gerar ideias de maneira geral que podem surgir da 
vivência pessoal ou das possibilidades de mercado. (MOVIMENTO 
EMPREENDA; 2016)

• Análise 360º da Oportunidade de Negócio: Indicada para o 
empreendedor avaliar se sua ideia é uma boa oportunidade de negócio. 
É uma ferramenta de fácil aplicação e entendimento e ao mesmo tem-
po útil, pois guia o empreendedor nas suas reflexões pessoais e direciona 
nas análises dos aspectos internos e externos do negócio. Em geral, o seu 
resultado final é a avaliação do alcance da ideia. Esse material também 
foi elaborado por Marcelo Nakagawa. (MOVIMENTO EMPRE-
ENDA; 2016)

• Business Model Canvas (BMC): Indicado para empresas de 
todos os portes, o BMC é um mapa que permite os empreendedores 
definirem o modelo de negócio do seu empreendimento e vizualizá-la 
de forma sistêmica, integrada, rápida e visual. É um modelo flexível que 
permite o empreendedor a fazer as alterações necessárias a qualquer 
momento. O mapa inclui informações importantes do negócio: pro-
posta de valor, segmento clientes, canais, relacionamento com o cliente, 
fontes de receita, recursos-chave, parcerias-chave e estrutura de custos. 
O BMC foi criado por Alexander Osterwalder, na Suiça. (MOVI-
MENTO EMPREENDA; 2016)
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Nas duas esferas do empreendedorismo, tanto por oportunidade 
quanto por necessidade, procurou-se a cada aula e desafio, motivar os 
alunos para a realização do Trabalho para o Trilhando Competências, 
como também introduzir aos alunos o empreendedorismo como uma 
opção de carreira.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os questionários foram aplicados para 24 alunos com idade que 
varia de 20 a 37 anos o que caracteriza um público extremamente jo-
vem. Dentre os entrevistados sobrepõe o gênero feminino, sendo 15 
mulheres e 9 homens, 63% e 37% respectivamente.

Analisando a situação profissional atual da amostra entrevistada, 
somente 33% estão empregados seja por contrato ou concursado. Os 
demais 67% ou estão estagiando ou estão desempregados. E, apenas 
46% dos entrevistados, que estão trabalhando ou estagiando, estão atu-
ando em sua área de formação. Referente aos alunos que não estão 
atuando na sua área de formação, 34% tem interesse em mudar a área 
de atuação e afirmaram o “interesse em atuar na área de estudo” ou 
“gostaria de atuar em empresas privadas”.

O grau de interesse em abrir o próprio negócio atingiu a maioria 
dos entrevistados e, 71% disseram que tem interesse em abrir seu pró-
prio empreendimento. Porém, quando questionados sobre os conheci-
mentos sobre empreendedorismo, ferramentas do empreendedorismo 
e startup, os resultados foram impressionantes: 20 alunos responderam 
que tem conhecimento sobre o que é empreendedorismo, 7 alunos re-
lataram que possuem conhecimento sobre Plano de Negócio, 1 entre-
vistado tem conhecimento sobre o Funil de Ideias e nenhum dos entre-

vistados respondeu ter conhecimento nas ferramentas Avaliação 360° 
da Oportunidade, Canvas, Modelo de Negócio e informações sobre 
Startup e o Santa Helena Valley.

De acordo com o SEBRAE, 2014, dez características empreendedo-
ras são desenvolvidas no Empretec. O Empretec é um “seminário desen-
volve mudanças comportamentais, promove a revisão de conceitos e atitu-
des e prepara o empreendedor para o mercado e para a vida” (SEBRAE, 
2014). Dentre as características trabalhadas no Empretec, algumas todas 
são facilmente destacadas nas respostas dos alunos entrevistados:

1. Busca de Oportunidades e Iniciativa: “Desenvolve a capacidade 
de se antecipar aos fatos e de criar oportunidades de negócios com 
novos produtos e serviços” (SEBRAE, 2014). Ainda de acordo com o 
SEBRAE, “um empreendedor com essas características bem trabalha-
das: age com proatividade, antecipando-se as situações; busca a possi-
bilidade de expandir seus negócios e aproveita oportunidades incomuns 
para progredir”.

2. Persistência: “Desenvolve a habilidade de enfrentar obstáculos 
para alcançar o sucesso” (SEBRAE, 2014). “A pessoa com essas carac-
terísticas: não desiste diante de obstáculos; reavalia e insiste ou muda 
seus planos para superar objetivos e esforça-se além da média para atin-
gir seus objetivos”, afirma o SEBRAE, 2014.

3. Comprometimento: “Característica que envolve sacrifício 
pessoal, colaboração com os funcionários e esmero com os clientes” 
(SEBRAE, 2014). O SEBRAE acrescenta que o empreendedor com 
característica de comprometimento: “traz para si mesmo as responsabi-
lidades sobre sucesso e fracasso atua em conjunto com a sua equipe para 
atingir os resultados e coloca o relacionamento com os clientes acima 
das necessidades de curto prazo”.
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4. Estabelecimento de Metas: “Compreende saber estabelecer ob-
jetivos que sejam claros para a empresa, tanto em longo como em curto 
prazo” (SEBRAE, 2014).  Assim, segundo o SEBRAE o empreende-
dor: “persegue objetivos desafiantes e importantes para si mesmo; tem 
clara visão de longo prazo e cria objetivos mensuráveis, com indicado-
res de resultado”.

5. Busca de Informações: “Característica que envolve a atualização 
constante de dados e informações sobre clientes, fornecedores, concor-
rentes e sobre o próprio negócio” (SEBRAE, 2014).  O empreendedor, 
com essas características, conforme o SEBRAE: “envolve-se pessoal-
mente na avaliação do seu mercado; investiga sempre como oferecer 
novos produtos e serviços e busca a orientação de especialistas para 
decidir”.

6. Exigência de Qualidade e Eficiência: “Relaciona-se com a dis-
posição e a inclinação para fazer sempre mais e melhor” (SEBRAE, 
2014).  O SEBRAE, relaciona que um empreendedor com essa ca-
racterística: “melhora continuamente seu negócio ou seus produtos; 
satisfaz e excede as expectativas dos clientes e cria procedimentos para 
cumprir prazos e padrões de qualidade”.

7. Correr Riscos Calculados: “Envolve a disposição de assumir de-
safios e responder por eles” (SEBRAE, 2014).  O empreendedor com 
essa característica, de acordo com o SEBRAE: procura e avalia alter-
nativas para tomar decisões, busca reduzir as chances de erro e aceita 
desafios moderados, com boas chances de sucesso.

8. Persuasão e Rede de Contatos: “Engloba o uso de estratégia 
para influenciar e persuadir pessoas e se relacionar com pessoas chave 
que possam ajudar a atingir os objetivos do seu negócio” (SEBRAE, 
2014).  Dessa forma, de acordo com o SEBRAE, o empreendedor com 

essa característica: “cria estratégias para conseguir apoio para seus pro-
jetos, obtém apoio de pessoas chave para seus objetivos e desenvolve 
redes de contatos e constrói bons relacionamentos comerciais”.

9. Planejamento e Monitoramento Sistemáticos: “Desenvolve a 
organização de tarefas de maneira objetiva, com prazos definidos, a 
fim de que possam ter os resultados medidos e avaliados”. (SEBRAE, 
2014).  O empreendedor com essa característica bem trabalhada, se-
gundo o SEBRAE: “enfrenta grandes desafios, agindo por etapas, ade-
qua rapidamente seus planos às mudanças e variáveis de mercado e 
acompanha os indicadores financeiros e os leva em consideração no 
momento de tomada de decisão”.

10. Independência e Autoconfiança: “Desenvolve a autonomia 
para agir e manter sempre a confiança no sucesso”. (SEBRAE, 2014). 
Para o SEBRAE um empreendedor que possui essa característica: 
“confia em suas próprias opiniões mais do que nas dos outros, é otimis-
ta e determinado, mesmo diante da oposição e transmite confiança na 
sua própria capacidade.” 

Dando destaques para as características Motivação e Superação, 
principal objeto de análise deste trabalho, constata-se que após as aulas 
teórica e prática sobre empreendedorismo, ministradas aos alunos, os 
graus excelente e bom aumentaram, ao mesmo tempo que os graus re-
gular e fraco e o número de pessoas que não opinaram tiveram quedas 
consideráveis.  Lembrando que: aplicação da amostra 1, que ocorreu 
antes de todo o contato e intervenção do pesquisador com os alunos. 
As pessoas têm necessidades de serem valorizadas e para motivá-las é 
preciso desenvolver um ambiente propício para o crescimento pessoal 
e profissional.
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Gráfico 1  – Comparativo dos graus da Motivação e Superação 
das Amostras 1 e 2

Fonte: construído pela autora, 2017.

Para Robbins (2002), a motivação é o processo responsável pela 
intensidade, direção e persistência dos esforços de uma pessoa para o 
alcance de determinada meta. Sob este enfoque, a motivação ocorre em 
função do comportamento do indivíduo frente a estímulos externos. 
Neste sentido, a iniciativa do Desafio Empreendedor tentou motivar 
os alunos para atividade de empreendedorismo. 

Observou-se que os alunos da Engenharia Ambiental do 8º se-
mestre, apesar de estarem próximos da finalização do curso, tinham 
pouco conhecimento sobre a temática empreendedorismo e uma prá-
tica muito tímida nas atividades realizadas ao longo do curso. Apesar 
de ser uma temática muito comum no curso de Administração e uma 
disciplina obrigatória para este, no Curso das Engenharias esta é uma 
disciplina optativa e virtual, o que muitas vezes leva o aluno a optar por 
disciplinas da sua área de interesse. 

Diante do pouco conhecimento, percebeu-se que a teoria e a prá-

tica da disciplina de Empreendedorismo seriam viáveis de ser aplica-
da como metodologia obrigatória em todos os cursos, uma vez que o 
desempenho da carreira começa a deixar de ser responsabilidade das 
organizações e é transferido para o próprio indivíduo. A troca de infor-
mações entre os cursos conduziu o trabalho de forma rica e satisfatória 
e foi interessante para ambas as partes.

Uma das demonstrações dessa oportunidade em oferecer a disci-
plina de Empreendedorismo é que a grande maioria dos alunos tem 
interesse em abrir o próprio negócio, mas não possuem informações 
necessárias para tomar as suas decisões necessárias. Essa constatação 
ficou nítida quando das aulas do Minicurso de Empreendedorismo 
quando os alunos descobriram cases de sucesso de alguns empreen-
dedores e ações de empreendedorismo de acordo com o cotidiano da 
Engenharia Ambiental. 

Por fim, pôde-se certificar que a teoria aliada à prática auxiliou de 
forma eficiente e eficaz aos alunos que transpuseram os conhecimentos 
internalizados com o processo para os projetos que precisavam desen-
volver para o Trilhando Competências (Projeto integrador da institui-
ção em estudo), cuja temática era “Empreendedorismo Colaborativo, 
Social e Inovador. O Projeto do Grupo “Inovação Sustentável” con-
quistou o 1º lugar no Projeto Trilhando Competências com a criação 
de Protótipo de um Biodigestor em escala reduzida para a geração de 
energia a partir de fezes humanas.

Os resultados principais desta pesquisa foram originados a par-
tir da análise dos objetivos específicos e das pesquisas realizadas que 
buscou verificar possibilidades para motivar os alunos a serem empre-
endedores. 

Desta maneira, o estudo na temática, auxiliou na construção do 
conteúdo sobre empreendedorismo, startup e as ferramentas de empre-
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endedorismo apresentadas nas aulas ministradas aos alunos. Estudar a 
temática, planejar e desenvolver o conteúdo adequado para as aulas e 
identificar exemplos pertinentes ao curso de Engenharia Ambiental foi 
necessário e fez toda diferença para adotar uma didática atual, clara e 
objetiva para potencializar o perfil empreendedor do aluno. 

Os questionários foram construídos com intenção de verificar o 
conhecimento dos alunos com a temática, a sua condição em relação 
à sua empregabilidade e o interesse em empreender e a motivação dos 
alunos antes e após as aulas ministradas. 

A análise dos dados das pesquisas aplicadas e confirmaram a im-
portância da temática empreendedorismo ser estudada dentro de um 
curso de engenharia. Os feedbacks recebidos pessoalmente e por e-mail 
são uma constatação do interesse dos alunos pelo tema abordado sendo 
o resultado final do Trilhando Competências do 2º semestre de 2016 
um importante indicador de que este processo de aprendizagem foi 
importante para a construção do trabalho apresentado pelos alunos.

Através das aulas do Minicurso de Empreendedorismo: Desafio 
Empreendedor, serviram de suporte para a teoria e a prática do tra-
balho empreendedor dos alunos. No decorrer do preparo dos projetos 
pelas equipes e com as ferramentas e assessorias os alunos foram de-
senvolvendo e moldando seus trabalhos para apresentar um Mínimo 
Produto Viável (MVP). Com isso, as práticas adotadas em sala de aula 
podem tornar-se referência para o início da construção de uma carreira 
empreendedora, quando o conhecimento adquirido transpõe da sala de 
aula, ou seja, da vida acadêmica para a vida pessoal. O grupo que apre-
sentou melhor resultado no projeto do Trilhando Competências foi o 
grupo que obteve maior envolvimento com as propostas apresentadas 
durante o Minicurso de Empreendedorismo.

Diante disso, acredita-se que o estudo do Empreendedorismo nos 

cursos universitários é extremamente importante e que a motivação 
é um fator externo que pode ser trabalhado no ambiente acadêmico 
como incentivo nas construções das carreiras do docente. Isso significa 
ir além do ensino acadêmico tradicional que busca formar o universi-
tário para a conquista de bons empregos no mercado de trabalho. O 
empreendedorismo como carreira torna-se ainda mais importante com 
as mudanças decorrentes do cenário econômico mundial que aponta 
essa vertente como uma alternativa significativa para que o discente 
obtenha sucesso na sua vida profissional. Cabe destacar que o trabalho 
mostra também que este caminho é possível e que merece ser estudado 
com maior profundidade.

Mesmo contando com todo o censo tendo oportunidade de par-
ticipar da pesquisa, não foi possível a participação de todos os alunos 
e, por isso foi usada a amostra dos alunos que estavam presentes nas 
aulas no dia da aplicação dos questionários. Embora, tecnicamente, esta 
ausência não tenha comprometido as estatísticas, caso tivéssemos um 
número maior de participantes, os resultados alcançados poderiam ser, 
ainda, mais significativos.

Outra limitação do estudo foi o pouco tempo que a pesquisadora 
teve para repassar o conteúdo aos alunos. O tema é muito extenso e 
importante, reduzir uma disciplina de um semestre em poucas horas, 
compromete muito em relação à superficialidade das informações e à 
absorção por parte dos alunos.

5 CONCLUSÃO

Considerando que o objetivo geral deste trabalho foi motivar e 
incentivar os alunos de Engenharia Ambiental do UNIFEMM, uma 
contribuição importante da pesquisa foi a abordagem do empreendedo-
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rismo como oportunidade de carreira, pouco utilizado no meio acadê-
mico. A investigação realizada trouxe um amplo referencial teórico para 
pesquisadores interessados no tema e a transferência do conhecimento 
no que se refere à aplicação e validação da temática para outros cursos.

Outra colaboração desta investigação foi decorrente da interdisci-
plinaridade e integração dos cursos. Para aplicar um conteúdo era pre-
ciso ter segurança para se apresentar o tema e, para isso era necessário 
muito estudo, dedicação e aprendizado. O aprendizado foi evidenciado 
na alta nota, 96 pontos, que a pesquisadora obteve na disciplina de 
Criatividade e Inovação, que também aborda a temática empreende-
dorismo. Ao mesmo tempo que a pesquisadora estudava para prepa-
rar as aulas, os conteúdos aprendidos eram estudados na disciplina da 
Administração e isso, influenciou de forma positiva os resultados na 
disciplina obrigatória do curso foi satisfatório.

Enfim, por trazer estas contribuições, a realização deste trabalho ori-
ginou um aprofundamento dos estudos, gerando um subsídio para em-
basar ou, pelo menos, impulsionar, o modo de pensar sobre as carreiras.

As sugestões para pesquisas futuras recomendam, primeiramente, 
a aplicação do questionário para todos os alunos da turma, com vistas 
a verificar se os resultados se mantêm ou se podem apresentar refina-
mentos significativos em relação às motivações dos entrevistados.

Outra possibilidade, inclusive, como oportunidade de decurso, se-
ria aplicar o Minicurso de Empreendedorismo: Desafio Empreendedor 
em mais aulas. O tempo maior para a apresentação das aulas contribui-
riam para aprofundar no tema e assim, ter a oportunidade de motivar 
ainda mais os alunos para suas carreiras empreendedoras, tendo tempo 
inclusive, para espaço para debates e trocas de experiências.

Como última sugestão de pesquisa e considerando a importância 
desta temática no meio acadêmico, seria verificar se esta pesquisa tam-
bém é aplicável e eficiente em outros cursos de graduação?
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DESAFIOS NA GESTÃO DO RELACIONAMENTO DO CLIENTE NA MICROEMPRESA: 
UM ESTUDO EM EMPRESA QUE COMERCIALIZA MATERIAIS METALÚRGICOS

Tamires Barbosa de Souza1

Vanessa Lessa Moreira2

RESUMO

Neste estudo foram abordados os desafios que o microempresário 
enfrenta na gestão do seu empreendimento e no relacionamento com 
o cliente. Verificou-se que as empresas familiares (microempresas) são 
as que mais apresentam desafios, e, na maioria dos casos, os gestores 
possuem resistência a mudanças. A empresa em estudo atua na área de 
comercialização de materiais para usinagem e está localizada em Sete 
Lagoas – Minas Gerais, e seu gargalo é a dificuldade de estabelecer um 
relacionamento contínuo com o cliente. Os resultados referem-se aos 
dados coletados com o proprietário da empresa, bem como os clientes. 

Palavras-chave: Microempresa. Empresa Familiar. Relacionamento 
com o Cliente.

1 INTRODUÇÃO

A cultura organizacional da empresa reflete diretamente na forma 
de gerenciamento. No contexto das microempresas, esta ênfase não é 
diferente. 

Por sua relevância e contribuição para a economia, essas empresas 
merecem destaque no âmbito de negócios. Importante também evi-
denciar, que muitas vezes a gestão destas microempresas concentra-se 
em pessoas do âmbito familiar. Acredita-se que várias empresas do país 
são, ou já foram familiares em sua essência. 

No ramo de comercialização de materiais pesados (materiais para 
usinagem), o mercado é competitivo. Isso faz com que empreendedo-
res, principalmente de microempresas tenham que ganhar o território 

1 Graduada em Administração pelo Centro Universitário de Sete Lagoas UNIFEMM (2018). E-mail: tamires7lbarbosa@gmail.com
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na comercialização dos produtos de forma estratégica e mais profissio-
nalizada. 

A empresa, foco deste estudo comercializa materiais para usina-
gem e atua no mercado há 12 anos. Devido à alta competição do mer-
cado, a empresa busca alternativas viáveis para se posicionar de forma 
sustentável neste cenário.

Esse estudo pretendeu responder ao questionamento: quais os 
principais desafios que a microempresa apresenta em sua gestão do re-
lacionamento com o cliente?

Em busca de uma resposta eficiente a essa pergunta, o objetivo 
geral consistiu em identificar e analisar os principais desafios que a mi-
croempresa apresenta em sua gestão do relacionamento com o cliente.

A partir desse objetivo, traçou-se como objetivos específicos: Co-
nhecer as estratégias de relacionamento com o cliente, adotadas atual-
mente pela empresa em estudo; Sugerir ações que possam favorecer o 
relacionamento com o cliente de forma profissionalizada e lucrativa. 

Para alcançar esses objetivos, foram utilizadas as pesquisas: biblio-
gráfica e de campo, por meio da pesquisa descritiva, com aplicação de 
um questionário a clientes e uma entrevista com o gestor da empresa, 
para posterior, análise e interpretação dos dados, que se deu por meio 
das abordagens qualitativa e quantitativa.

Ao final da pesquisa esta pesquisadora sugeriu algumas ações a 
fim de favorecer o relacionamento com o cliente de forma profissional 
e lucrativa.

2 METODOLOGIA

Para Barros (2007) a metodologia quando aplicada, busca avaliar e 
examinar as técnicas das pesquisas, bem como, verifica novos métodos 
condizentes na captação e no processo de informação para resolução 
dos problemas em evidência.

A pesquisa foi do tipo aplicada, pois, pretendeu gerar sugestões de 
melhoria e solução para o problema descrito neste e consequentemente 
uma mudança de hábitos de gestão.

Quanto aos objetivos esta pesquisa foi do tipo descritiva. 
A pesquisa descritiva para Gil (2002) pretende descrever caracte-

rísticas de determinada população ou fenômenos ou o estabelecimento 
de relação entre variáveis. Envolvem o uso de técnicas padronizadas de 
coleta de dados, que podem ser por meio de questionários e observação 
sistemática.

Inicialmente foi realizado um estudo da teoria que se relaciona 
ao tema, a fim de entender os conceitos e a importância de se ter um 
relacionamento contínuo com os clientes. Posteriormente foi realizada 
uma coleta dos dados (pesquisa de campo) na empresa com o responsá-
vel e com os principais clientes. Vale ressaltar que este estudo teve limi-
tações no que diz respeito à dificuldade em receber retorno da amostra 
selecionada para compor os dados dos clientes. 

À princípio foi realizado o contato com 25 clientes da empresa, 
para posterior envio do questionário. Como as empresas estão locali-
zadas em áreas distintas, optou-se pelo e-mail para o canal de comuni-
cação entre as partes. Diante do prazo estabelecido para o retorno dos 
questionários devidamente preenchidos, somente 7 tiveram o compro-
metimento de dar o feedback. Mesmo sendo uma amostra tímida em 
relação aos 25 clientes contatados, observou-se que as respostas foram 
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relevantes e traduzem a situação real da empresa em relação aos seus 
principais consumidores.

Vergara (2004), defende que as pesquisas de campo podem ser 
aplicadas por meio de observação, questionário, formulário e ainda 
através de entrevista.

Quanto à abordagem do problema quantitativa e qualitativa. 
O plano de coleta de dados para realização da pesquisa contou 

com a colaboração do gestor/vendedor da empresa que forneceu o ca-
dastro de seus clientes. Após a coleta, os dados foram tabulados, orga-
nizados por gráficos e análise do conteúdo da entrevista apresentado 
no próximo tópico.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A coleta de dados contou com dois momentos. O primeiro, por 
meio de uma entrevista com o gestor/vendedor onde foi questionado 
diversos tópicos sobre estratégias aplicadas no contexto organizacional 
e também no quesito relacionamento com os clientes. Já no segundo, 
foi aplicado um questionário estruturado em relação ao tema, junto a 
clientes. A seguir apresenta-se a percepção das partes salientando os 
pontos principais da pesquisa.

Tabela 1 - Entrevista com o gestor da empresa

Fonte: Dados da entrevista com o gestor, 2017.

A primeira informação obtida com a aplicação do questionário 
aos clientes foi a classificação do porte das empresas. Uma se enquadra 
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na modalidade de Microempreendedor Individual, 4 (quatro) Micro-
empresas, 1 (uma) Empresa de Pequeno Porte e 1 (uma) Empresa de 
Médio Porte. Percebe-se que as Microempresas são os maiores clientes 
da empresa estudada. 

Verificou-se que (72%) das empresas são clientes da Aço Nobre 
há mais de cinco anos e (57%) destes, costumam adquirir os produtos 
ofertados pela empresa periodicamente.

O preço e o atendimento foram fatores relevantes apontados pe-
los respondentes tanto pela escolha da empresa, como para concretizar 
uma negociação. 

O grau de concordância dos respondentes aos itens listados na 
tabela 02, reflete a realidade da empresa em seu mercado de atuação:

Fonte: Dados da pesquisa com clientes, 2017.

Em uma escala de 0 a 10, uma parcela significativa, (72%) pon-
tuou a empresa com nota 9 (nove) e (86%) indicaria a Aço Nobre para 
terceiros. Porém, os respondentes destacaram que seria importante a 
empresa ter mais contato com eles (os clientes) além da visita que o 
gestor/vendedor efetua mensalmente.

CONCLUSÃO

Esse estudo pretendeu responder ao questionamento: quais os 
principais desafios que a microempresa apresenta em sua gestão do re-
lacionamento com o cliente?

Pode-se concluir que é de extrema importância o gestor obter um 
conhecimento específico nas estratégias de relacionamento/vendas. 
Quando se trata de clientes x empresa em localidade diferente, um re-
lacionamento bem estruturado é de grande relevância nos processos das 
vendas e interesses das partes.

A criação e a manutenção dos relacionamentos de longo prazo 
com o consumidor requerem que as organizações enxerguem além das 
transações que ocorrem hoje, a fim de olhar para o potencial em lon-
go prazo de um consumidor. Para fazer isso, a organização deve lutar 
para desenvolver um relacionamento com cada consumidor (FERREL, 
2010, p.370).

Sob a ótica do gestor, a falta de conhecimento específico, estrutura 
enxuta, relacionamento com os clientes ainda tímido e recursos finan-
ceiros escassos são desafios que a empresa enfrenta atualmente.

Para os clientes, as lacunas que se estabelecem no relacionamento 
entre as partes, pode interferir na escolha por produtos da Aço Nobre. 
Porém, evidenciam que a empresa pode aprimorar seu contato a fim de 
ganhar espaço competitivo em relação aos concorrentes.
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Quando foi questionado ao gestor se ele costumava fazer uma ava-
liação do que está favorável na empresa em relação ao contato com os 
clientes, na resposta ficou evidenciado que esta tática não é aplicada. 
Como lembra Barreto e Crescitelli (2013), o relacionamento com o 
cliente deve ser colocado em prática trabalhando com a manutenção de 
um diálogo juntamente com os clientes para que possa adaptar os pro-
dutos ofertados pela empresa satisfazendo a necessidade de cada um.

De acordo com Barnes (2002), quando uma empresa assume o 
compromisso de reter seus clientes oferecendo-lhes um atendimento 
de qualidade superior e incentivo a um relacionamento genuíno com 
o cliente, consequentemente, a empresa quer contabilizar um retorno 
sobre seu investimento. A recompensa pelo desenvolvimento de rela-
cionamentos sólidos com os clientes pode ser vistas de muitas formas.

Percebe-se que as estratégias de negociação utilizadas atualmen-
te, são na verdade, práticas da vivência profissional do gestor. Porém, 
devem ser analisadas de maneira mais criteriosa para que o retorno 
seja favorável tanto financeiramente quanto para o estreitamento do 
relacionamento com os clientes.

Através da pesquisa pode-se constatar que uma pós-venda (para 
obter resposta do que os clientes pensam) deve ser aplicada para conse-
guir uma avaliação continua.

Considerando as Receitas x Despesas, é de suma importância a 
análise do gestor, para que a empresa possa: amenizar suas fragilidades, 
posicionar estrategicamente seus pontos fortes e sobressair aos con-
correntes. 

Diante do exposto, optou-se por sugerir algumas ações que podem 
auxiliar o gestor da empresa foco deste estudo, a direcionar esforços em 
busca de melhores resultados, resumidos na tabela 03.

Fonte: Elaborado pela autora.

Importante destacar que o gestor da empresa em estudo é um em-
preendedor e que durante anos consecutivos vem lutando para a sobre-
vivência de seu empreendimento no mercado. O estudo aqui apresen-
tado teve a intenção de auxiliar a empresa em evidência, como também, 
interessados pelo tema. 

Os desafios organizacionais, algumas vezes, estão além de suas 
competências atuais. Desta forma, a empresa Aço Nobre precisa buscar 
formas de superar as fragilidades e atingir o propósito que tem estabe-
lecido como meta para se tornar mais competitiva no mercado.
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MODELAGEM DOS PARÂMETROS DA EQUAÇÃO DE CHUVAS INTENSAS PARA  
O MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS – MG
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RESUMO

Este trabalho objetivou elaborar os parâmetros da equação de chu-
vas intensas que descreve o comportamento hidrológico do município 
de Sete Lagoas – MG. O modelamento foi realizado pela metodologia 
de desagregação de chuvas em chuvas de 24h por meio de tratamen-
to estatístico de uma amostra com mais de 31.000 observações que 
possibilitou elaborar 86 séries históricas dos anos hidrológicos, cedidos 
pela Embrapa Milho e Sorgo. Os parâmetros obtidos para determinar 
a equação de chuvas intensas para o município tiveram coeficiente R2 
= 0,9819, confirmando que a distribuição de Gumbel é importante para 
análise de frequência e de determinação dos parâmetros da equação de 
chuvas intensas.

 
Palavras-chave: Hidrologia. Precipitação. Chuvas intensas. Intensida-
de, duração e frequência.

1 INTRODUÇÃO

O estudo da distribuição e das variações da chuva, seja temporal 
ou espacial, é essencial para subsidiar estudos hidrológicos e o planeja-
mento de uso dos recursos hídricos (CARDOSO, ULLMANN, BER-
TOL, 1998). Isto é, o dimensionamento dos sistemas de drenagem 
municipais, galerias pluviais, barragens e bacias de contenção requer a 
definição da cheia de projeto, ou seja, qual será a cheia máxima e para 
qual a estrutura deverá ser projetada (MARTINEZ JÚNIOR, 2016).

Ao estudar as precipitações, será possível conhecer a vazão de en-
chente de uma bacia hidrográfica e descrever o comportamento hidro-
lógico regional (CARVALHO E SILVA, 2006).

Logo, a determinação da cheia de projeto se dá pelo ajustamento a 
uma distribuição de probabilidades de uma série histórica, chamada de 
ano hidrológico e a determinação da vazão máxima para um dado pe-
ríodo de retorno. (MARTINEZ JÚNIOR, 2016). Assim, para correla-

1 Graduado em Ciências Biológicas – Licenciatura e graduando em Engenharia Civil pelo Centro Universitário de Sete Lagoas. 
E-mail: trmpereira@gmail.com
2 Docente do curso de Engenharia Civil do Centro Universitário de Sete Lagoas. E-mail: luizmarcelo25@gmail.com
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cionar chuvas e vazões é essencial o estudo das chuvas intensas que, por 
sua vez, são definidas como aquelas que possuem maiores magnitudes 
numa dada duração, sendo a duração crítica aquela que coincide com o 
tempo de concentração da bacia (STUDART, 2002).

A equação de intensidade, duração e frequência (IDF), também 
conhecida como equação de chuvas intensas, é a principal forma de ca-
racterizar a relação das grandezas características da precipitação, isto é, 
entre intensidade (I), duração (t) e frequência (F) (STUDART, 2002). A 
frequência da ocorrência da chuva de projeto é traduzida pelo período de 
retorno (Tr) adotado (PRUSKI et al3., 2006 apud PEREIRA et al., 2007).

A principal motivação que norteou este trabalho foi verificar que 
durante o desenvolvimento de projetos de infraestrutura para o mu-
nicípio, a ausência de dados regionais e, não obstante, a utilização de 
dados consolidados de municípios próximos, como é o caso de Belo 
Horizonte. Apesar da proximidade entre os municípios, a sazonalidade 
das chuvas intensas é diferente, o que pode causar erros de dimen-
sionamento das redes, onerando as obras dessa natureza. Logo, este 
trabalho tornou-se importante tanto para a comunidade técnica local, 
quanto para o poder público municipal, pois possibilita a elaboração de 
projetos de drenagem pluvial que atendam aos princípios da eficiência 
e da economicidade, já que utilizou uma equação recente que retrata o 
comportamento do ano hidrológico do município.

Dessa maneira, este trabalho objetivou elaborar os parâmetros da 
equação de chuvas intensas que descreve o comportamento hidrológico 
do município de Sete Lagoas – MG, entre os períodos de janeiro de 
1928 a dezembro de 2013.

2 MATERIAL E MÉTODOS

O modelamento foi realizado pela metodologia de desagregação 
de chuvas em chuvas de 24h por meio de tratamento estatístico do 
banco de dados com as séries históricas dos anos hidrológicos, cedidos 
pela Embrapa Milho e Sorgo à empresa de consultoria em infraestru-
tura, contratada pela Secretaria de Obras do município de Sete Lagoas, 
entre 2013 e 2015.

2.1 Caracterização da Área em Estudo

O município de Sete Lagoas-MG é uma cidade que se desen-
volveu econômica e demograficamente muito rápido, principalmente 
nas três últimas décadas (RIBEIRO, et al 2014). Se desponta como 
um grande polo comercial e industrial, aumentando gradativamente 
sua importância no crescimento do Estado de Minas Gerais. O mu-
nicípio está entre os 20 maiores do Estado em exportação, segundo o 
Boletim de Conjuntura Econômica (FUNDAÇÃO JOÃO PINHEI-
RO, 2016), por ser o polo da indústria mineira de gusa e por abrigar 
ainda as fábricas da Iveco. Existem, também, em Sete Lagoas empresas 
importantes em outras áreas como a AmBev, Elma Chips, Bombril, 
Embrapa, Itambé entre outras.

A cidade está a 70 km da capital mineira, Belo Horizonte, pos-
sui altitude média de 766,63 metros, área da unidade territorial é de 
536,65km² e população estimada para 2017 de 236.228 (IBGE, 2010).

A região sudeste do Brasil, onde está localizada a área de estudo 
desse trabalho, se caracteriza pela diversidade climática função da si-
multaneidade com que atua os fatores estáticos (topografia, altitudes, 

3 PRUSKI, F. F.; SILVA, D. D. da; TEIXEIRA, A. de F.; CECÍLIO, R. A.; SILVA, J. M. A. da; GRIEBELER, N. P. Hidros: dimensionamento de sistemas hidroag-
rícolas. Viçosa, MG: Editora UFV, 2006. 259 p.
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longitudes, latitudes, presença de serras, vales, etc.) e dinâmicos, tais 
como as correntes de circulação atmosférica. Além disso, possui extensa 
área de terras exposta a radiação solar da zona tropical (localizada entre 
os paralelos 14º a 25º sul), o que cria melhores condições a evapo-
ração, diretamente proporcional a quantidade de calor disponível. 
(NIMER4, 1989 apud GALVÃO, 2014). Logo, pela Classificação de 
Climática de Köppen, se tem o clima subtropical de inverno seco como 
ou Cwa (SÁ JUNIOR, 2009).

2.2 Tratamento Estatístico da Base Dados

Os dados das séries de precipitação diária do município de Sete 
Lagoas no período de janeiro de 1928 a dezembro de 2013, consistindo 
em 31.424 observações, obtidas da estação climatológica do Centro 
Nacional de Pesquisa de Milho e Sorgo – CNPMS.

A construção da série de dados de precipitação máxima mensal e 
da precipitação acumulada mensal foi realizada da seguinte maneira: na 
primeira série, as precipitações diárias (24h) foram agrupadas em perí-
odos mensais. De cada mês, o dia que possuiu a maior precipitação foi 
selecionado como máximo mensal, obtendo-se 86 séries anuais conten-
do as precipitações máximas de cada mês. Na segunda série, as precipi-
tações diárias de cada mês foram somadas. Assim, obteve-se 86 séries 
anuais contendo as precipitações acumuladas de cada mês (COTTA, 
CORREA, ALMEIDA ALBUQUERQUE, 2016).

O preenchimento das falhas se deu da seguinte maneira, conforme 
Naghettini e Pinto  (2007): 

a. O dia que não houve registro de precipitação adotou-se o 
valor nulo;

b. O dia que houve registro foi comparado com o valor das má-

ximas anuais observadas, caso o valor fosse inferior a menor máxima 
anual o dado não tem significância e a falha foi preenchida com o valor 
observado para a série.

O pioneiro nestes estudos, para o município de Sete Lagoas – 
MG, foi Pfafstetter (1957), no qual foram ajustadas as equações de 
intensidade-duração e frequência de 98 estações distribuídas em todo 
Brasil (RIBEIRO CAMPOS, et al. 2014).

Assim, a utilização da distribuição de Gumbel para modelagem 
de precipitações extremas não é inédita no Brasil; pode-se, ainda, citar 
os trabalhos de Hartmann et al. (2011), Machado et al. (2010), Araújo 
et al. (2008), Back, (2001). As descobertas de Hartmann et al. (2011) 
sugerem que a distribuição de Gumbel teve bom ajuste para os dados 
de precipitação para região de Presidente Prudente-SP. Machado et 
al. (2010) aplicaram a distribuição de Gumbel para dados de chuva 
máxima diária anual média para o estado do Rio de Janeiro. (COTTA, 
CORREA, ALMEIDA ALBUQUERQUE, 2016).

2.3 Distribuição de Gumbel e desagregação das chuvas intensas.

A função acumulada de probabilidades de Gumbel é representada 
pela equação 1:

Onde: α é o parâmetro de escala, para α>0
	 β é o parâmetro de posição -∞ <	β < ∞ e a moda de Y, - ∞ < Y < ∞.

Os parâmetros da distribuição Gumbel foram estimados pelo mé-
todo dos momentos que, conforme Naghettini e Pinto (2007), consiste 

4 NIMER, Edmon. Climatologia do Brasil. IBGE, p. 427. 1989.
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em igualar os momentos amostrais aos momentos populacionais, resul-
tando nas estimativas dos parâmetros da distribuição de probabilidade 
de Gumbel. Os parâmetros de escala e posição a estimar em função 
da média e da variância são calculados pelas equações 2 e 3, respecti-
vamente:

Onde:	α é o parâmetro de escala, para α>0

 é a média amostral
0.577 constante de Euler.

Onde: β é o parâmetro de posição,
s é o desvio padrão.
A chuva de um dia P(1d;T) pode então ser definida pela equação 4:

Onde: α é o parâmetro de escala,
 βT é o parâmetro de posição e,
YT é defino pela equação 5, em que T é o período de retorno 

de interesse:

Para obtenção dos coeficientes de desagregação das chuvas de 1 
dia para chuvas de 24h adotou-se coeficiente 1,14, conforme Cetesb 
(1986), já para chuvas menores que 24h, adotou-se a equação 6 otimi-
zada por Silveira (2000):

Onde: t é a duração de interesse.
A equação que relaciona intensidade-duração e frequência das 

precipitações é representada pela equação 7 e possui a seguinte forma 
geral, conforme Tucci (2012):

Onde: i é a intensidade de chuva (mm h-1),
   T é o período de retorno (anos),
   t é a duração da chuva (min) e
   a, b, c e d são os parâmetros adimensionais relativos à localidade.
Para determinação dos parâmetros adimensionais, reescreveu-se a 

equação 7 para a forma apresentada pela equação 8, a seguir: 

 De forma que, a equação 9, seja:

x

0.577xα β= −

6sβ
π

=
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 Através das propriedades logarítmicas a equação 8 foi transfor-
mada na equação 10 de uma reta:

 E a equação 9, na equação 11, a seguir:

 3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Sistematização dos Dados e Elaboração das Séries Anuais

O menor valor registrado foi em 1963 com altura pluviométrica 
463,9mm e o maior foi em 1979, com 2233,9mm. A média anual é de 
1356,4 mm, o desvio padrão foi de 288,7mm com coeficiente de varia-
ção de 21,28% indicando a tendência de baixa variabilidade interanual, 
conforme já apontado por Assad e Castro (1991). Da série observada, 
93,02% dos anos possuem precipitação anual maior que 1.000mm.

Os dados foram sistematizados de forma a estabelecer os anos hi-
drológicos para a obtenção das máximas anuais a partir das máximas 
mensais.

A Tabela 1, a seguir, foi elaborada a partir da aplicação do coefi-
ciente de 1,14, conforme Cetesb (1986), para desagregação de chuvas 
de um dia em chuvas de 24h e, excluindo-se os outliers inferiores se 
obtém a frequência e para os respectivos períodos de retorno.

Tabela 1 – Séries anuais de precipitação máxima em mm, em 
ordem decrescente no período 1928-2013.

Fonte: base de dados Embrapa Milho e Sorgo. Elaboração própria (2017).

Dentro do período de 78 anos estudado as chuvas do município de 
Sete Lagoas apresentaram um período de retorno de 1,32 anos, para a 
chuva média de 80 mm e 79 anos para chuva máxima de 178,75 mm.

Como podemos perceber após análise dos dados tratados que é 
possível esperar pelo menos um evento um evento com precipitação de 
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até 100 mm para um período de retorno de 2 anos.
Na FIG 1, temos o histograma com o perfil do ano hidrológico do 

município de Sete Lagoas – MG com destaque para o número de dias 
de chuva por mês.

Figura 1: Precipitações médias mensais e número de dias de 
chuva mensais, no período 1928-2013.

Fonte: base de dados Embrapa Milho e Sorgo. Elaboração própria (2017).

A distribuição da precipitação se concentra nos meses de outubro 
a março, com destaque para os meses mais chuvosos que são novembro, 
dezembro e janeiro.

3.2 Determinação das Equações de Chuvas Intensas.

A partir dos parâmetros estatísticos da amostra, quais sejam para 
M = 78;  x = 100,7278 e s = 26,25; definiu-se os parâmetros de escala 
α = 88,91 e posição β = 20,47, conforme as equações (2) e (3), respec-
tivamente.

Assim, através da equação 4, as chuvas de um dia foram definidas 
e organizadas na Tabela 2, a seguir:

Tabela 2 – Cálculo das chuvas de um dia para os períodos de 
retorno arbitrados.

Fonte: base de dados Embrapa Milho e Sorgo. Elaboração própria (2017).
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Tabela 3 – Cálculo dos fatores de desagregação para chuvas 
menores que 24h.

Fonte: base de dados Embrapa Milho e Sorgo. Elaboração própria (2017).

A partir das precipitações de 24h e dos coeficientes de desagrega-
ção obtidos pela equação 6 e demonstrados na Tabela 3, foram deter-
minadas as intensidades pluviométricas para os períodos de retorno de 
interesse e sistematizados na Tabela 6, a seguir:

As durações propostas nesse trabalho foram 5, 10, 15, 20, 25, 30, 
60, 120, 240, 360, 720, 1440 conforme bibliografia tradicional preconiza.

Tabela 4 – Cálculo das intensidades pluviométricas para os perí-
odos de retorno arbitrados.

Fonte: base de dados Embrapa Milho e Sorgo. Elaboração própria (2017).

O parâmetro    foi definido como aquele que proporcionou o maior 
coeficiente de determinação R2 da correlação linear entre o logaritmo 
da série de intensidade máxima   e o logaritmo do intervalo de duração 
acrescido do parâmetro  , para o tempo de retorno de 2 anos.

O parâmetro   e o   foram determinado a partir da regressão linear 
para o tempo de retorno de 2 anos, como sendo o coeficiente angular da 
equação da reta obtida pela regressão linear das variáveis   e  , conforme 
Tabela 5 e FIG. 2, a seguir:
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Tabela 5 – Cálculo das intensidades pluviométricas para os períodos 
de retorno arbitrados.

Figura 2 – Regressão linear para determinação do parâmetro d.

Para os períodos de retorno de 5, 10, 25, 50 e 100 procedeu-se da 
mesma forma que para o período de retorno de 2 anos, já demonstrado. 
De forma que, na FIG 3 os resultados foram organizados e, na Tabela 
6, os valores foram sintetizados para cada equação de chuva com os 
respectivos períodos de retorno.

Figura 3 – Regressão linear para determinação do parâmetro d, para 
os períodos de retorno arbitrados.

Fonte: Elaboração própria (2017).

Tabela 6 – Parâmetros determinados para a família de equações de 
chuvas intensas para os períodos de retorno arbitrados.

Fonte: base de dados Embrapa Milho e Sorgo. Elaboração própria (2017).
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Assim, através da linearização dos dados da Tabela 6 determinar-
-se-á os parâmetros a e b, obtidos pela equação 11, os coeficientes an-
gular e linear da reta.

Figura 4 – Regressão linear para determinação do parâmetro a e b

Fonte: Elaboração própria (2017).

Após a obtenção das retas de regressão linear definiu-se as equa-
ções cujos coeficientes lineares correspondem aos  inverso logaritmo 
do log C qual seja o parâmetro a = 1116,35 e os coeficientes angulares 
correspondem ao parâmetro b = 0,1605. Assim foram determinados os 
parâmetros necessários para elaboração da equação de chuvas intensas.

Os parâmetros a, b, c e d foram determinados para a formulação 
de cada Equação de Chuvas Intensas para o melhor parâmetro c de 
todos os períodos de retorno selecionados.

Dessa forma, obtemos os parâmetros para determinar a equação 
de chuvas intensas para o município de Sete Lagoas, sistematizados na 

Tabela 7, com coeficiente R2 = 0,9819.

Tabela 7 – Parâmetros determinados a equações de chuvas intensas 
para o município de Sete Lagoas.

Portanto, a equação 12 é a equação que descreve o comportamento 
hidrológico do município de Sete Lagoas – MG, demonstra a seguir:

A seguir, na Tabela 8, foram tabulados os dados para intensidade 
pluviométrica calculados a partir da equação 12 e, na sequência, a FIG 
5 é possível verificar as curvas IDF elaboradas a partir desses dados.

 

Log C 3,0478
a 1116,35
c 14
b 0,1605
d 0,7818

Parâmetros da equação 
de chuvas intensas

 

( )

0,1605

0,78181.116,35
14

TI
t

=
+
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Tabela 8 – Intensidade de precipitação máxima em mm/h calculada 
pelo método de Gumbel das precipitações observadas entre os anos 

1928 – 2013.

Fonte: base de dados Embrapa Milho e Sorgo. Elaboração própria (2017).

Figura 5 – Curvas intensidade, duração e frequência para o período 
de 1928-2013.

Fonte: base de dados Embrapa Milho e Sorgo. Elaboração própria (2017).

 T(min) Duração(h) 2 5 10 25 50 100
5 0,083 124,85 144,63 161,65 187,26 209,30 233,93

10 0,167 104,01 120,49 134,67 156,00 174,36 194,88
15 0,250 89,70 103,92 116,15 134,55 150,38 168,08
20 0,333 79,21 91,77 102,57 118,82 132,80 148,43
25 0,417 71,16 82,43 92,14 106,73 119,29 133,33
30 0,500 64,75 75,02 83,84 97,13 108,56 121,33
60 1,000 43,13 49,96 55,84 64,69 72,30 80,81
120 2,000 27,11 31,41 35,10 40,67 45,45 50,80
240 4,000 16,44 19,05 21,29 24,67 27,57 30,81
360 6,000 12,15 14,08 15,73 18,23 20,37 22,77
720 12,000 7,17 8,31 9,29 10,76 12,03 13,44

1440 24,000 4,20 4,87 5,44 6,31 7,05 7,88

 Período de Retorno T (anos) x Intensidade de Precipitação (mm/h) 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O modelo de ajuste escolhido, que foi a distribuição de Gumbel, 
na análise de frequência das séries anuais com dados pluviométricos, 
apresentou ajuste acima de 98%, confirmando sua importância para 
os estudos relacionados para análise de frequência e determinação de 
chuvas intensas.

A equação aqui desenvolvida representa significativa contribuição 
para o município de Sete Lagoas – MG, visto que atualiza os dados 
da série histórica hidrológica e estabelece as correlações precipitação-
-escoamento, fundamentais para obras hidráulicas municipais, como é 
o caso dos projetos de drenagem, para períodos de retorno de até 100 
anos e durações de até 24 horas. Recomenda-se, ainda, que os dados 
hidrológicos sejam continuamente coletados para futuras atualizações 
da base de dados.
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MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL: ESTRATÉGIAS PARA REDUZIR A INADIMPLÊNCIA

Wagner José da Silva Souza1

Raissa Pimenta Pires2

RESUMO

A Resolução nº 2, de 1º de julho de 2009, fundamentou e aplicou 
o que a Lei Complementar 123/2006 denominou Microempreendedor 
Individual (MEI) e desde então, tornou-se possível formalizar micro 
empreendimentos que faturam (atualmente) até R$ 60.000 por ano 
nesse regime. No passar dos anos, os números de empreendimentos 
cadastrados no regime do MEI aumentaram exponencialmente em de-
corrência desse aumento surgiram alguns problemas, como o aumento 
da inadimplência, seja ela por desconhecimento do programa ou por 
falta de gestão. O presente estudo apresenta estratégias na área de ges-
tão empresarial para reduzir a inadimplência do microempreendedor 
individual quanto as suas obrigações que são os Documentos de Arre-
cadação do Simples Nacional e a Declaração Anual de Faturamento. 

Os métodos utilizados para alcançar o objetivo proposto foram analisar 
bibliografia existente, aplicar pesquisa de caráter exploratório com os 
MEI’s, compreender as variáveis e propor medidas para a redução da 
inadimplência. Os resultados mostram que, mesmo em uma empresa 
de gestão individual, é crucial que haja planejamentos, controles efeti-
vos e capacitações para que o empreendedor possa se informar sobre os 
diversos temas de gestão, pois é fator determinante para o sucesso do 
empreendimento. 

Palavras-chave: Microempreendedor Individual. Inadimplência. Es-
tratégia. Gestão empresarial.
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1 INTRODUÇÃO

O percentual de pessoas entre 18 e 64 anos que empreenderam 
no Brasil foide 39,3% no ano de 2105, uma estimativa de 52 milhões 
de brasileiros, sendo empresas em estágio inicial e os já estabelecidos. 
Dentre os que estão em estágio inicial 74,1% faturam até R$60.000,00 
anual e 13,1% ainda nem começaram a obter rendimentos; já nas em-
presas estabelecidas, esse número passa para 85,1%, zerando o percen-
tual de quem ainda não faturou (GEM, 2015).

Ou seja, grande parte são pequenos empreendimentos, justificando 
assim o aumento de registros no sistema do Microempreendedor Indivi-
dual, que é caracterizado pela Lei Complementar 123/2006 como

[...] o empresário individual a que se refere o art. 966 da Lei nº 10.406, 
de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), que tenha auferido receita bru-
ta, no ano-calendário anterior, de até R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), 
optante pelo Simples Nacional e que não esteja impedido de optar pela 
sistemática prevista neste artigo.

O empresário individual a que se refere o art. 966 da Lei nº 
10.406, de 10 de janeiro de 2002 é “Quem exerce profissionalmente 
atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de 
bens ou de serviços”.

O problema de pesquisa estudado neste trabalho visou responder 
sobre quais estratégias podem ser elaboradas para reduzir a inadim-
plência dos Microempreendedores individuais (MEI’s) que se relacio-
nam com o SEBRAE Sete Lagoas com relação as suas obrigações que 
são o Documento de Arrecadação do Simples Nacional e a Declaração 
Anual do Simples Nacional?

O Sistema de recolhimento em valores fixos mensais dos tributos 

abrangidos pelo Simples Nacional (SIMEI) é a maneira com a qual 
o Microempreendedor Individual pagará, através do Documento de 
Arrecadação do Simples Nacional (DAS), que independente do fa-
turamento auferido pelo empresário individual, observando os limites 
previstos na LC 123/2006 e as alterações posteriores, valor fixo reco-
lhido mensal correspondente a soma das seguintes parcelas conforme a 
Resolução CGSN nº 94, de 29 de novembro de 2011, art. 92:

I – Contribuição Previdenciária Individual relativa à pessoa do 
empresário, na forma prevista no § 2º do art. 21 da Lei nº 8.212, de 24 
de julho de 1991, que corresponde a:

a) até a competência abril de 2011: 11% (onze por cento) do salá-
rio mínimo vigente;

b) a partir da competência maio de 2011: 5% (cinco por cento) do 
salário mínimo vigente.

II – R$ 1,00 (um real), referente ao ICMS, caso seja contribuinte 
desse imposto;

III – R$ 5,00 (cinco reais), referente ao ISS, caso seja contribuinte 
desse imposto. 

A emissão dos DAS para o MEI está disponível para impressão a 
partir do início do ano-calendário ou do início das atividades, segundo 
o art. 95 da Resolução 94/2011 e que deverá ser efetuado no prazo defi-
nido pelo art. 38 dessa resolução, sendo no 20º dia do mês subsequente 
ao mês de competência.

Como empresário individual e optante pelo SIMEI no ano-calen-
dário anterior, deverá apresentar, até o último dia de maio de cada ano 
a Declaração Anual Simplificada para o microempreendedor indivi-
dual (DASN-SIMEI) que conterá a receita bruta total obtida no ano-
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-calendário anterior, no caso de atividades sujeitas ao ICMS, à receita 
bruta total da comercialização de mercadorias e serviços de transporte 
intermunicipal e interestadual, conterá também informações referen-
tes à contratação de empregado, quando houver. (BRASIL, Resolução 
CGSN nº 94/2011 art. 100).

Nas hipóteses de DASN-SIMEI relativa à situação especial3 de-
verá ser entregue até o último dia do mês de junho, em caso de o evento 
ocorrer no primeiro quadrimestre do ano-calendário e no último dia do 
mês subsequente ao do evento, nos demais casos. (BRASIL, Resolução 
CGSN nº 94/2011 art. 100 § 1º).

Diante disso, este estudo teve como objetivo geral desenvolver es-
tratégias para reduzir a inadimplência dos MEI’s quanto a suas obriga-
ções e como objetivos específicos analisar a literatura existente sobre o 
tema em questão, identificar os motivos que levaram os MEI’s que se 
relacionam com o SEBRAE sete lagoas a não cumprir com suas obri-
gações e propor soluções para amenizar a inadimplência.

2 METODOLOGIA

Para atingir os objetivos propostos, a abordagem metodológica 
utilizada foi dividida em duas fases: teórica e empírica. 

Na fase teórica foi desenvolvida pesquisa bibliográfica explorando 
o acervo da biblioteca do Centro Universitário de Sete Lagoas – UNI-
FEMM, além de consulta à internet sobre o tema do estudo

Na fase empírica, desenvolveu-se a pesquisa de campo, a qual foi 
segmentada em duas etapas. A primeira diz respeito à pesquisa docu-
mental, que teve por objetivo coletar informações sobre o SEBRAE, 
em especial o da Microrregião de Sete Lagoas, e também sobre os 

Microempreendedores Individuais (MEI’s) que ali se relacionam. A 
segunda etapa se referiu à aplicação de questionário aos MEIs que se 
encontravam inadimplentes quanto a pagamento dos Documentos de 
Arrecadação do Simples Nacional (DAS) e Declaração Anual do Sim-
ples Nacional (DASN). Os dados foram coletados no período de 15 a 
26 de maio de 2017, por meio de um questionário com sete perguntas, 
para que fossem analisados os motivos que levaram os MEI’s a ficarem 
inadimplentes. Vinte e três (23) MEI’s responderam ao questionário.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O índice de inadimplência dos microempreendedores, quanto 
ao pagamento do Documentos de Arrecadação do Simples Nacional 
(DAS) e da Declaração Anual do Simples Nacional (DASN), chegou 
em julho de 2016 a 59% (ALVARENGA, 2016).

Neste estudo foi analisado os MEI’s inadimplentes que mantêm 
contato com o SEBRAE-MG, regional Sete Lagoas, foco deste estudo, 
verificou-se que, no mês de aplicação do questionário, 140 MEI’s foram 
atendidos e 30 deles (21%) encontravam-se inadimplentes com DAS e 
DASN, um valor bem abaixo do estipulado em nível nacional, confor-
me já explicitado. Destes 30 inadimplentes, 23 responderam ao questio-
nário, o que se traduz em 77% de amostra para o universo pesquisado.

A seguir, são apresentados os resultados do perfil dos MEI’s, bem 
com a percepção dos mesmos quanto às suas dificuldades em relação a 
inadimplência já mencionada.

Dos MEI’s participantes da pesquisa, 57% exercem atividade de 
Prestação de Serviço, 35% exercem atividade de comércio, 4% são am-
bas as atividades anteriores e 4% não responderam à questão.

Conforme a pesquisa o principal motivo que levou os responden-
3 A situação especial acontece com o MEI realiza a baixa do CNPJ.
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tes a formalização no MEI foi ter o próprio negócio (48%), 22% disse-
ram que o pagamento do INSS na modalidade do MEI foi à motiva-
ção principal para a abertura, logo após veio com 13% o desemprego, 
9% atribuíram a necessidade de ter um CNPJ e 9% identificaram uma 
oportunidade.

Em relação ao tempo como MEI, 57% estão entre o 2º e o 5º ano 
de atividade como MEI, em seguida, 22% estão com mais de 5 anos 
de atividade, 13% de 1 a 2 anos em atividade, 9% não responderam à 
questão e nenhum dos questionados respondeu que está com um ano 
ou menos de atividade. Ou seja, todos os MEIs pesquisados têm mais 
de um ano de existência.

No primeiro ano de atividade dos microempreendedores, 52% dis-
seram que a principal dificuldade era a falta de capital financeiro para 
investir no negócio; em segundo, 22% disseram que não tiveram difi-
culdades, mesmo estando em atraso com as obrigações do MEI, 17% 
alegaram a falta de experiência para gerenciar o empreendimento como 
deficiência no primeiro ano e 9% apresentam a captação de clientes 
como principal dificuldade.

Após o primeiro ano de atividade, 39% dos participantes responsa-
bilizaram a falta de capital pelas dificuldades enfrentadas; em segundo, 
a inexperiência e a falta de conhecimento foi a dificuldade enfrentada 
por 22% dos MEI’s, a captação de clientes ficou logo em seguida com 
a representação de 17% das respostas, 13% disseram que não enfrenta-
ram dificuldades no segundo ano de atividade e 9% marcaram outros 
motivos para as dificuldades enfrentadas, sendo eles gastos com saúde 
e problemas de saúde.

Dos MEI’s respondentes, 43% informaram que já procuraram o 
SEBRAE de 2 a 5 vezes, 30% afirmaram que foi a primeira vez que eles 
procuraram para a solução de algum problema, 13% já foram de 6 a 10 

vezes, 9% mais de 10 vezes e 4% não a responderam.
Dos motivos que levaram os MEI’s a procurar o SEBRAE. 52% 

afirmaram que vão para emissão do documento de arrecadação do sim-
ples nacional e envio da declaração de faturamento do MEI, 22% para 
tirar dúvidas sobre o registro do MEI, 17% para realizar as capacitações 
nos diversos temas de gestão oferecidas pelo SEBRAE e 9% mostra-
ram outros motivos, que são informações sobre CNPJ e fechamento 
da empresa.

Quanto ao principal motivo que levou o MEI a inadimplência 
foi divido por ‘mais relevante’, ‘relevante’ e ‘menos relevante’, a dificul-
dade ‘Conhecimentos sobre o MEI’s’ obteve 15% como mais relevan-
te, 33% como relevante e 52% como menos relevante. A alternativa 
‘Informações erradas’ foi identificada por 19% dos respondentes como 
mais relevante, 14% a classificaram como relevante e 67% como menos 
relevantes. Já ‘Problemas Financeiros’ como motivo da inadimplência 
foi avaliada como mais relevante por 76% dos respondentes, como re-
levante por 5% e menos relevante por 19%. Sobre ‘Gestão do negócio’, 
24% a classificaram como mais relevante, 52% como relevante e 24% 
como menos relevante. A ‘crise’ como motivo da inadimplência foi 
identificada como mais relevante por 76% dos respondentes, como re-
levantes por 5% respondente e como menos relevante por 19% dos res-
pondentes. O insucesso do empreendimento foi qualificado como mais 
relevante por 29% dos participantes, como relevantes por 29% também 
e menos relevante por 43%.Na análise por relevância obtivemos, no 
nível mais relevante com 32% ‘crise’ e problemas financeiros’, ‘insuces-
so do empreendimento’ ficou com 12%, ‘gestão do negócio’ com 10%, 
‘informações erradas’ com 8% e com 6% ‘conhecimentos sobre o MEI’. 
Como relevante, ‘gestão do negócio’ obteve uma representação de 38%, 
‘conhecimento sobre o MEI’ de 24%, ‘insucesso do empreendimento’ 
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com 20%, ‘informações erradas’ com 10% e com a menor representação 
‘problema financeiro’ e ‘crise’ ambos com 4%. A maior representação no 
grau menos relevante com 30% foi informações erradas’, em seguida, 
‘conhecimentos sobre o MEI’ com 23%, com 19% ficou o ‘insucesso do 
empreendimento’, ‘gestão do negócio’ com 11% e com 9% ‘problema 
financeiro’ e ‘crise econômica enfrentada pelo país’.

4 CONCLUSÃO

Ao analisar as informações obtidas pela pesquisa, é possível expli-
citar algumas convergências e divergências mais relevantes.

A primeira convergência diz respeito a problemas financeiros de-
vido à crise. A principal dificuldade enfrentada pelos MEI’s pesquisa-
dos nos primeiros anos de atividade foi à falta de capital (financeiro), 
e quanto aos motivos que levaram a inadimplência, os mais relevantes 
foram problemas financeiros e a crise econômica.

Quanto a essa convergência, por ser um fator que envolve mais o 
macroambiente, o que pode ser feito são controles financeiros eficien-
tes para que, a todo momento, o empreendedor possa entender a real 
situação da empresa, podendo desenvolver estratégias de acordo com os 
dados coletados com os controles.

Uma divergência nessa mesma análise fica quanto à ‘não dificulda-
de’ apresentada pelos MEI’s nos primeiros anos de atividade, pois todos 
os analisados na pesquisa estão inadimplentes e tiveram um motivo, 
que os levou a essa situação, mesmo alguns tendo mais relevância que 
outros. Outra divergência é classificação do item ‘conhecimento sobre 
o MEI’ como um dos menos relevantes, sendo que eles atribuíram esse 
mesmo indicador como uma das dificuldades enfrentadas no primeiro 
ano de atividade.

Quando se está envolvido com um empreendimento, principal-
mente quando se é responsável por todas as áreas, é complicado en-
tender e diagnosticar todas as possibilidades existentes, então quando 
existe problemas mas não percebe dificuldades, o interessante é conver-
sar com pessoas que possam ter uma visão externa da situação, podendo 
detectar dificuldades que a pessoa que está envolvida com o processo 
pode não detectar, pode ser mais comum em pequenos empreendimen-
tos onde o proprietário é responsável por todas as decisões.

Outro ponto relevante da pesquisa é o motivo que os levou a pro-
curar o SEBRAE Sete Lagoas, mais de 70% dos entrevistados visitam 
o SEBRAE apenas para buscar informações sobre o MEI ou emitir as 
guias de pagamento e apenas 17% vão para buscar alguma capacitação. 
Conforme as análises, grande parte dos MEI’s estudado enfrentou difi-
culdades, mas a maioria não busca uma nova estratégia para reverter esse 
quadro, seja por não entender a necessidade ou por mera negligência. 

Nessa situação, pode-se levantar a importância de manter-se atua-
lizado perante o mercado, mesmo se tratando de um pequeno negócio. 
Para que um empreendimento se mantenha no mercado, é de extrema 
importância fazer capacitações periódicas, pois, além de se adquirir co-
nhecimento, cria-se uma rede de contato com os outros participantes.

O SEBRAE também tem um papel essencial na vida dos peque-
nos empreendedores. Conforme a pesquisa, 43% dos MEIs pesquisa-
dos procuram o SEBRAE de 2 a 5 vezes mensalmente e 52% o pro-
curam para emissão das guias e entrega da declaração, realmente pelo 
motivo que os fazem ficar inadimplente. 

Para essa situação, o SEBRAE pode desempenhar um papel mais 
que simplesmente emissão das guias, pode aproveitar que eles o pro-
curam para isso desenvolver metodologias especificas para os inadim-
plentes com temas que os auxiliaram no processo de gestão. Mas, como 
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já dito, é necessário a percepção do empresário para que ele possa en-
tender que o SEBRAE pode oferecer mais soluções para o seu empre-
endimento. As soluções disponíveis para os empresários no SEBRAE 
são bem diversas, vão de oficinas e consultorias, até seminários e pro-
gramas desenvolvimento do empreendimento e do empresário como o 
SEBRAETEC e o Empretec. 

Enfim, pode-se concluir que a principal estratégia para o MEI re-
duzir o seu nível de inadimplência é executar controles principalmente 
financeiro de maneira sistemática, para que ele possa ter informações 
concretas que o leve tomar decisões mais assertivas sobre os problemas 
da empresa, seja ele de marketing, de planejamento ou operacional. 
É necessário, para desenvolver esses controles, conhecimento sobre a 
gestão do seu empreendimento, entrando então a necessidade de reali-
zar capacitações periódicas sobre gestão do empreendimento, podendo 
utilizar o SEBRAE como um apoio a gestão do empreendimento, onde 
ele pode realizará capacitações nos diversos temas de gestão, de manei-
ra coletiva e individual.
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VIABILIDADE DE SISTEMAS ENERGÉTICOS E DISPOSITIVOS ALTERNATIVOS  
EM UMA EDIFICAÇÃO

Ygor Henrique Dias Ferreira
William Alves de Souza

RESUMO

Dada a necessidade de economizar energia e também de tornar uma 
edificação menos dependente das hidrelétricas, surgiu a necessidade e 
o interesse por estudos que visem tais propósitos. Um desses estudos é 
sobre a avaliação dos métodos alternativos que podem ser utilizados em 
uma residência. O objetivo, então, foi avaliar a viabilidade comparando 
a relação custo-benefício principalmente dos métodos de geração de 
energia térmica solar e fotovoltaica. O resultado apontou que um sis-
tema fotovoltaico e um de aquecimento solar têm tempo de retorno de 
investimento parecidos, e também que a modernização do sistema de 
iluminação por lâmpadas de LED e aproveitamento da luz natural, são 
essenciais para uma instalação de excelência.

Palavras-chave: Energia. Economia. Sol.

1 INTRODUÇÃO

Partiu da seguinte indagação a motivação do trabalho: Qual é a 
viabilidade de implantar os recursos alternativos e de menor consumo 
energético numa edificação, analisando a relação custo/benefício e o 
tempo de retorno do investimento? 

O movimento natural das instalações elétricas sempre foi o de se 
aperfeiçoar e buscar meios mais econômicos e sustentáveis em seu fun-
cionamento. A implantação de energias alternativas é um crescente que 
está sendo amplamente pesquisada, a fim de tornar uma instalação mais 
sustentável e mais independente da energia proveniente das hidrelétricas. 
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De modo mais específico, a instalação de energia fotovoltaica atra-
vés de painéis de geração de energia via luminosidade do sol, aliada 
a dispositivos de menor consumo, como iluminação de LED, aqueci-
mento de água por energia solar. Assim, torna-se relevante um estudo 
que aponte a viabilidade da substituição dos meios convencionais pelos 
métodos pesquisados, simulando os gastos de implantação e confron-
tando-os com a economia proveniente que os mesmos possibilitarão.

Além do ponto de vista econômico, torna-se importante destacar 
o fator ambiental, visto que os painéis fotovoltaicos ocupam uma área 
menor do que o de uma represa, por exemplo, e os mesmos podem 
ser instalados por cima de partes edificadas onde não causam maiores 
danos, visto que essa já seria uma área utilizada. As usinas de geração 
fotovoltaicas instaladas na própria edificação não utilizariam uma rede 
de distribuição pública. Sendo assim, não acrescentariam na poluição 
visual, nem na modificação do ambiente de forma tão evidente quanto 
a distribuição é feita atualmente.

Os principais autores que contribuíram para este trabalho foram 
João Tavares Pinho (2014) e Marco Antônio Galdino (2014) que com 
um rico manual de instalações fotovoltaicas tornaram possível todo o 
aprendizado necessário. Além do autor Alexandre Salomão (2015) que 
com suas publicações enriqueceu e embasou a parte de aquecimento solar.

Os objetivos que nortearam o trabalho foram: simular a redução do 
consumo de energia em uma residência, após a instalação de dispositivos 
de maior eficiência elétrica, além de avaliar a aplicabilidade de sistemas 
de energia alternativa, a fim de medir sua viabilidade econômica. 

2 METODOLOGIA

Este projeto foi desenvolvido com base primeiramente em visitas à 
UNIVERCEMIG, onde foram feitos testes e análises, para entender a 
teoria vista, na prática, nos painéis fotovoltaicos. Nessas visitas, pôde-se 
avaliar a influência de sombreamento e calor nos painéis, ambos fatores 
negativos, assim como também foi feito o estudo da inclinação ideal 
para maior captação, dadas as posições geográficas.

Após todo esse trabalho para realização de um projeto com exce-
lência de aproveitamento de energia solar, os estudos foram direciona-
dos para a parte de orçamentos, em que foram consultadas empresas da 
região para que realizassem o projeto como indicado, tanto de energia 
térmica quanto de energia fotovoltaica, bem como foram consultados 
preços dos itens de iluminação natural ou dispositivos mais eficientes.

Com tais dados em mãos, foi executado o cálculo do tempo de 
retorno de cada investimento, para assim julgar qual seria o método 
melhor e se a combinação dos mesmos era conveniente. Uma tabela foi 
feita para demonstrar e ilustrar os resultados obtidos.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O aquecedor solar reduziu o consumo de energia elétrica em 
20,5%. O preço por kWh da concessionária é de 0.81223934 reais, 
com o consumo anterior de 220 kWh o valor pago pelo consumo era 
de R$ 178,70, após a instalação, o custo referente a 175 kWh foi de 
R$ 142,14.
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Assim, a economia foi de aproximadamente R$ 37,00 mensais. Os 
custos de instalação do aquecedor estão demonstrados na TAB1:

Tabela 1 – Custos aquecedor solar

Fonte: SOL Aquecedores, 2017.

Foram comparadas lâmpadas de LED de 6W e lâmpadas fluores-
centes de 20W, que possuem fator de iluminância semelhantes, condi-
cionadas ao mesmo uso de 30 dias por mês, ligadas de 6 a 4 horas por 
dia. A lâmpada fluorescente consumiu nesse período 3,64 kW/mês, a 
lâmpada de LED, consome 1,1 kW/mês. Comparativo na TAB 2:

Tabela 2 – Comparativo econômico lâmpadas

Fonte: Simulador Cemig, 2017.

A diferença em economia entre as lâmpadas foi de R$ 2,07 mais 
barato com o uso da lâmpada de LED, visto que, o custo da lâmpada de 
LED 6W OL, custa R$ 9,90, o payback será em 5 meses. 

O tempo de retorno do sistema fotovoltaico foi obtido através do 
fabricante e segue na FIG1:

Figura 1 – Tempo de retorno do investimento

Em resumo, segue na TAB3 a síntese da relação custo-benefício. 
Os valores estão em média de preço das empresas pesquisadas:

Tabela 3 – Resultados em economia



SABERES Sete Lagoas nº. 04 | 2018 223

4 CONCLUSÃO

Neste trabalho foram expostas as vantagens econômicas e ambien-
tais de instalação de sistemas energéticos alternativos, no caso, aqueci-
mento solar e geração fotovoltaica. E como extensão foram julgados a 
viabilidade em sistemas de iluminação, com a substituição das lâmpa-
das fluorescentes pelas lâmpadas de LED, a fim de, reduzir o consumo 
da energia elétrica convencional, bem como o tempo de retorno do 
investimento que os métodos propostos requerem.

No caso da iluminação, a utilização de meios para o aproveita-
mento máximo da luz natural, é de grande eficiência, pois os mesmos 
reduzem o uso dessa iluminação em 100%, em cômodos que haviam 
essa necessidade.

Na substituição de lâmpadas, anteriormente eram substituídas as 
incandescentes pelas fluorescentes, diante da popularização dos dispo-
sitivos de LED, foi avaliada sua viabilidade, além de terem uma dura-
bilidade # vezes maior, são consideravelmente mais econômicas, tendo 
seu retorno de investimento estimado em 5 meses. Sendo assim, são 
altamente recomendáveis.

Com o aquecimento térmico foi reduzido o custo da conta em 
relação ao consumo em mais de 20%, ainda que o aquecedor estudado 
fosse de pequeno porte, o mesmo atendeu bem à residência e obteve 
bons resultados. O aparelho é de fácil instalação (menos de 4 horas 
para instalação completa), tem também como vantagem baixo custo e 
baixa ocorrência de manutenções, diferente dos chuveiros elétricos que 
especialmente no município de Sete Lagoas necessitam de manutenção 
periodicamente. O tempo de retorno desse aparato foi médio, superan-
do 4 anos. Mas ainda assim seu uso é compensatório.

O sistema fotovoltaico foi simulado para atender a todo o consu-
mo da residência, visto que as empresas na região julgavam a potência 
de 225 kWh muito baixa para atender somente uma fração dela. Foi 
dimensionado uma instalação geral, com o payback girando em torno 
de 4 anos. O modelo mostra-se bem atraente, apesar do seu custo alto, 
a economia é visivelmente maior.  

Assim foi concluído que os sistemas têm sua viabilidade garantida, 
mas no caso de instalação do sistema fotovoltaico, é mais lucrativo que 
se instale o sistema sozinho, pois a economia gerada por outros méto-
dos iria ser irrelevante, já que as placas de geração de energia consegui-
riam atender o consumo geral da residência em questão. O sistema de 
aquecimento solar foi o método ainda mais acessível para residências 
que possuem menor renda para investimento tendo o tempo de retorno 
menor ou semelhante.
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RESUMO

O objetivo deste trabalho foi contribuir para o entendimento do con-
ceito emergente de universidade empreendedora no Brasil e discutir o 
papel dos mestrados profissionais como iniciativa promissora na am-
pliação das fronteiras da universidade para a aproximação universidade, 
empresa e comunidade, em direção a este novo modelo de instituição 
acadêmica.

Palavras-chave: Universidade Empreendedora. Ciência Modo 2. Em-
preendedorismo Acadêmico. Mestrado Profissional.

1 INTRODUÇÃO

As Universidades têm sido vistas como organizações em trans-
formação. Desde os meados do século XX, vários estudos apontam 
para mudanças tais como crescente orientação da pesquisa científica 
para objetivos estratégicos contribuindo para a nova produção do co-
nhecimento, denominada Ciência Modo 2 (GIBBONS et al. 1994; 
ZIMAN, 2000; ETZKOWITZ e LEYDESDORFF, 2000a; ET-
ZKOWITZ, 2005; HESSELS e LENTE, 2008). 

Uma vertente dessa literatura se ocupa em descrever as revoluções 
acadêmicas e as iniciativas que se desenvolvem no âmbito acadêmico, 
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quando se observa a ampliação das fronteiras da universidade, por meio 
de ações de caráter empreendedor com vistas à inovação tecnológica e 
ainda ao surgimento de estruturas tecnológicas no campus universi-
tário, como incubadoras e parques tecnológicos (BAETA, 1999; ET-
ZKOWITZ et al. 2000A; ALMEIDA, 2008; TORNATZKY et al. 
2002; 2012; ETZKOWITZ, 2017).

Em seu estudo sobre o papel das instituições criadoras de conhe-
cimento, Zheng e Chan (2014) assinalam que:

Recentemente o modelo tradicional de Universidade, considerando a 
importância do conhecimento fluir para o sistema de inovação regional, 
tende a contribuir para a rápida absorção externa do conhecimento re-
querendo novos papéis para os centro de conhecimento nos países em 
desenvolvimento. 

É nesse contexto que surge o conceito de Universidade Empreen-
dedora (ETZKOWITZ, H. WEBSTER, A. & TERRA, BRANCA 
R.C., 2000) que, segundo Etzkowitz (2017) pode ser entendida como 
aquela que, para além das funções tradicionais de Ensino, Pesquisa e 
Extensão, busca atuar efetivamente no desenvolvimento econômico da 
comunidade, mediante iniciativas empreendedoras, disponibilizando o 
conhecimento científico, através da pesquisa aplicada para a solução de 
problemas da sociedade.

O conceito de universidade empreendedora tem ganhado força na 
atualidade em razão da relevância do conhecimento científico para a 
sociedade contemporânea à medida que na economia do conhecimento 
as organizações, e sobretudo as empresas, buscam soluções inovadoras 
para o processo produtivo.

Tendo como exemplo os países industrializados, argumenta-se 
que o caminho para o desenvolvimento econômico e social passa, ne-

cessariamente, pela eficiência tecnológica (MATESCO, 2001). Há que 
se compreender como este novo modelo de fazer ciência é construído 
mediante diferentes iniciativas que se articulam com o objetivo de pro-
mover a inovação tecnológica. O processo de inovação não se esgota 
nas atividades de investigação que dão origem aos mercados das no-
vidades, ou seja, aos novos produtos. Em essência, hoje, o modelo de 
interação da universidade com o setor produtivo tem um espectro bem 
mais complexo.

Em seu estudo Etzkowitz (2017) estabelece que a transformação 
para a universidade empreendedora requer que os graduados ou pós-
-graduados sejam preparados em práticas e exercícios que favoreçam 
habilidades empreendedoras. As atividades do empreendedorismo 
acadêmico têm apresentado várias formas de cursos e atividades que 
as universidades oferecem. Em tais cursos, os estudantes aprendem 
conceitos básicos, a importância e o papel do empreendedorismo na 
criação de médias e pequenas empresas, aprendem sobre o mercado 
e como atuar no desenvolvimento econômico, e ainda como alcançar 
retorno comercial do investimento em Pesquisa e Desenvolvimento. 

No Brasil, nas duas últimas décadas, realizou-se um esforço para 
criação de conhecimento científico que resultou, segundo dados do 
Ministério de Ciência e Tecnologia, no maior número de cientistas e o 
maior sistema de pesquisa da América Latina. Todavia, para o Ministé-
rio de Ciência e Tecnologia-MCT falta transformar esse conhecimen-
to em tecnologia nacional (CAMPUS, 2004; CRUZ, 2005). Como nos 
lembra o estudo de Mathias Pereira e Kruglianskas (2005), o processo 
de inovação é um processo demorado, que requer investimento huma-
no,de capital elevado e de retorno a longo prazo.

Entretanto, o estimulo à utilização da ciência para o desenvolvi-
mento econômico e social, não se dá espontaneamente, razão pela qual 
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observam-se incentivos à aproximação da universidade com o setor 
produtivo e com a comunidade. É dessa perspectiva que podemos ana-
lisar a criação dos Mestrados Profissionais como um recorte empírico 
que permite constatar uma multiplicidade de ações que se configuram 
como espaço fundamental para a compreensão da relação universidade 
e empresa. 

Este trabalho teve como objetivo, então, contribuir para o entendi-
mento do conceito de universidade empreendedora no Brasil e discutir 
o papel dos mestrados profissionais como iniciativa promissora na am-
pliação das fronteiras da universidade para a aproximação universidade 
empresa, em direção a este novo modelo de instituição acadêmica.

2 METODOLOGIA

Para atingir o objetivo da investigação, adotou-se a metodologia 
de Análise Documental e Revisão Bibliográfica. A Pesquisa documen-
tal analisa materiais que não foram trabalhados analiticamente, como 
alguns documentos de área e portarias da CAPES. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O conjunto de estudos sobre universidade empreendedora tem 
como foco a investigação sobre a forma como os agentes acadêmicos 
são condicionados por configurações espaciais específicas que produ-
zem dinâmicas socioculturais favorecedoras de atividades diversas do 
esquema tradicional que se evidenciam como tecnologicamente ino-
vadoras, aproximando a universidade da comunidade (ETZKOWITZ, 
1998; TORNATZKY, 2012; JAROWITCH et al., 2013).

A análise dos documentos oficiais da CAPES e da literatura sobre 

o tema, apontou para o fato de que a criação dos Mestrados Profissio-
nais na percepção dos estudiosos do assunto, obedeceu a uma demanda 
da sociedade por profissionais mais bem preparados para atuar nas em-
presas e organizações com objetivo de encontrar soluções inovadoras 
para os problemas de uma sociedade em mudança.

Os estudos de Gouvêa e Zwicker (2000) analisam o Mestrado 
Profissional na gestão das instituições de ensino. Para esses estudiosos, 
esta modalidade de mestrado surge no momento em que as institui-
ções de ensino superior estão passando por uma fase de reorganização 
e reestruturação de seus cursos de pós-graduação, em decorrência das 
mudanças na economia nacional e mundial que exigem conhecimentos 
e habilidades que não são explorados em cursos de graduação e nem em 
cursos oferecidos pelas próprias organizações. 

O Mestrado Profissional (MP) é hoje uma ideia consolidada, com 
cursos estabelecidos e recomendados na maioria das áreas de conheci-
mento em todo país. O estudo demonstrou o crescimento do número 
de MP no Brasil nas diferentes áreas do conhecimento e evidenciou 
que o tema tem despertado o interesse de pesquisadores e estudiosos 
para analisar o papel desta categoria de mestrado na aproximação da 
universidade com as organizações da comunidade (OSTERMANN, 
2009; MARCONDES, SIQUEIRA E BENEDETI, 2014; MAME-
DE, 2014; VILELA & BATISTA, 2016). 

O mestrado profissional pode ser entendido como uma modalida-
de de mestrado que qualifica o aluno a atuar nas organizações articu-
lando o conhecimento produzido nas universidades com as demandas 
da sociedade. A criação dos MPs corresponde à preocupação de se ter 
cursos de pós-graduações com enfoque mais profissionalizante, volta-
dos à formação de profissionais de alto nível, não necessariamente para 
atuar na vida acadêmica.
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4 CONCLUSÃO

Pode-se concluir que o Mestrado Profissional -MP, superan-
do o modelo tradicional, estabelece uma cultura empreendedora que 
favorece o processo de inovação, flexibiliza e amplia as fronteiras da 
universidade mediante a transferência de conhecimentos para o setor 
produtivo, contribuindo para a maior competitividade das empresas lo-
cais e apoiando a criação de novos empreendimentos tecnologicamente 
inovadores, com o objetivo de interferir efetivamente no desenvolvi-
mento econômico. 

O Mestrado profissional apresenta-se, portanto, como espaço de 
elevado potencial de dinamismo e vitalidade na reorganização das ati-
vidades da academia em direção à Universidade Empreendedora como 
âmbito de fomento e motivação de discentes no sentido de canalizarem 
a sua produção científica para a evolução econômica das empresas e da 
sociedade. 

Embora essas investigações tenham contribuído para o campo, 
considera-se importante a realização de outros estudos dedicados à 
compreensão da efetividade do Mestrado profissional na construção da 
universidade empreendedora. 

O estudo se justificou por seu potencial de dinamismo, diversidade 
e criatividade na relação das instituições acadêmicas com o setor pro-
dutivo, o que estimulou o Governo a criar recentemente o doutorado 
profissional.

Cabe salientar que o presente estudo se insere no projeto de Cria-
ção e Validação de Indicadores de Universidade Empreendedora.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Mariza. Innovation and Entrepreneuership In Brazilian 
Universities. International Journal of Technology Management & Sustai-
nable Development, V.7, N.1, P.39-58, 2008.

BAETA, Adelaide M.C. O Desafio Da Criação: Uma Análise Das Incu-
badoras De Empresas De Base Tecnológica. Petrópolis: Editora Vozes, 
1999

CAMPUS, Eduardo. O investimento nacional de C&T. Brasília, MCT, 
2004. Disponível em: <www.finep.gov.br/premio/ultima_2004htm>

CRUZ, C. H. De B. A universidade, a empresa e a pesquisa que o país 
precisa. Humanidades, n.45, 2005.

ETZKOWITZ, H. & LEYDESDORFF, L. The Dynamics of Innova-
tion: From National Systems and “Mode 2” To A Triple Helix of Uni-
versity-Industry-Government Relations. Research Policy, V.29, N.2, P. 
109-123, 2000a.

ETZKOWITZ, H. The Entrepreneurial University. Encyclopedia of In-
ternational Higher Education Systems and Institutions, p. 1-5, 2017.

GIBBONS, M., LIMONGES, C., NOWOTNY, H., SCHWARTZ-
MAN, S., SCOTT, P., TROW, M. The New Production of knowledge: 
the dynamics of Science and Research in Contemporary Societies.
SAGE, London, 1994.



SABERES Sete Lagoas nº. 04 | 2018 219

ZHENG E CHAN. The impact of ‘creative industry clusters’ on cul-
tural and creative industry development in Shanghai, City, Culture and 
Society. – Elsevier, 2014. 

ZIMAN, J. Real Science: What it is, and what it means? Cambridge 
University Press, Cambridge, 2000.

GOUVÊA, M. A., ZWICKER, R. O mestrado profissionalizante e o 
perfil dos alunos de um mestrado acadêmico: resultados de uma pesquisa 
empírica. Caderno de Pesquisas em Administração, São Paulo, 7 (3), 
2000.

HESSELS, Laurent K. and LENTE, Harro van Re-thinking new kow-
ledge production: a literature review and a research agenda. Research 
Policy, doi:10.1016/j. Respol.2008.01.008, 2008.

MATESCO, V. (Coord.) O atraso brasileiro na inovação tecnológica. 
Reio de Janeiro, IBRE/FGV, 2001.

MATIAS-PEREIRA, José; KRUGLIANSKAS, Isak. Gestão de inova-
ção: a lei de inovação tecnológica como ferramenta de apoio às políticas 
industrial e tecnológica do Brasil. RAE-eletrônica, São Paulo, v. 4, n. 
2, jul. /Dez, 2005

OSTERMANN, F. e REZENDE, F. Projetos de desenvolvimento e de 
pesquisa na área de ensino de ciências e matemática: uma reflexão sobre 
os mestrados profissionais. Cad. Bras. Ens. Fís., 26 (1), 66-80 p, 2009. 

TORNATZKY, L.G, and RIDEOUT, E. Reinventing University Roles 
in a Knowledge Economy. Research report. North Caroline, 2012.

VILELA, R. B., BATISTA, N. A. Mestrados Profissionais de Ensino em 
Ciências da Saúde no Brasil: concepções e práticas. Investigação qualita-
tiva em educação.1, 173-182p, 2016 

VIRMOND, M. Mestrado profissional – uma síntese. Salusvita, Bauru, 
21 (2), 117-130p., 2002.



SABERES Sete Lagoas nº. 04 | 2018 220

EFEITO DE INÓCULOS MICROBIANOS EM PLÂNTULAS DE MILHO  
CRESCIDAS EM SOLUÇÃO NUTRITIVA

Daniele Luiz Andrade¹
Chainheny Carvalho²
Vitória Palhares Ribeiro3

Natanael Tavares de Oliveira4

Christiane Abreu de Oliveira Paiva5

Ivanildo Evódio Marriel6

Eliane Aparecida Gomes7

Ubiraci Gomes de Paula Lana8

Sylvia Morais de Sousa9*

RESUMO

Inoculantes microbianos são obtidos a partir de bactérias ou fungos e 
podem atuar como bioestimulantes capazes de produzir diversos tipos 
de fitormônios que estimulam o desenvolvimento das plantas. O obje-
tivo deste trabalho foi avaliar o efeito de quatro cepas bacterianas, em 
diferentes concentrações, na promoção de crescimento de plântulas de 

milho em solução nutritiva. Para isso, sementes de milho foram germi-
nadas em papel, aclimatadas em solução nutritiva no sistema de floating 
por sete dias e as raízes incubadas com os microrganismos B70, B2084, 
B116 e B32 e controle (sem inóculo) por seis horas em condições de 
câmara de crescimento. As plântulas foram cultivadas por 10 dias em 
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solução nutritiva, fotografadas e avaliadas quanto às características ra-
diculares e peso seco total. Os microrganismos foram capazes de indu-
zir o aumento da superfície radicular e/ou peso seco de plântulas de mi-
lho, dependendo da concentração do inóculo. As cepas foram avaliadas 
em condições de casa de vegetação ou campo e poderão ser utilizadas 
no desenvolvimento de inoculantes microbianos comercias visando à 
promoção de crescimento do milho.

Palavras-chave: Microrganismos. Raiz. Bacillus. Inoculantes.

1 INTRODUÇÃO

O milho (Zea mays L.) é cultivado em todo o mundo, sendo os 
Estados Unidos, China e Brasil os três maiores produtores mundiais 
(RANUM et al. 2014). Esse cereal é um dos mais cultivados no Bra-
sil, sendo que na safra 2017/2018 existe a expectativa de produção de 
88,62 milhões de toneladas numa área de 16,61 milhões de hectares 
(CONAB, 2018). Diante desse cenário, a cada ano novas tecnologias 
são desenvolvidas visando o aumento da produtividade do milho, como 
sementes melhoradas, herbicidas, fungicidas e promotores de cresci-
mento vegetal, também conhecidos como bioestimulantes (SANTOS 
et al. 2014).

Os inoculantes microbianos são considerados bioestimulantes e po-
dem ser aplicados nas sementes, diretamente na planta ou nas raízes, 
estimulando o crescimento vegetal por diferentes mecanismos, como 
aumento da divisão celular e alongamento das células (CALVO et al. 
2014). Os inoculantes microbianos são obtidos a partir de bactérias e 
fungos, isolados de vários ambientes, como solo, planta, resíduos ve-
getais, água e adubos orgânicos (BASHAN et al. 2014; CALVO et al. 

2014). Esses microrganismos são capazes de produzir diversos tipos de 
fitormônios, tais como as auxinas, que estão envolvidas na expansão ce-
lular, citocininas, que atuam no processo de divisão das células, gibereli-
nas, substâncias responsáveis por promover germinação, alongamento do 
caule, floração e frutificação, além dos fitormônios ácido abscísico e ácido 
jasmônico que conferem tolerância a vários de tipos estresses bióticos e 
abióticos, atuando no crescimento vegetal (CASSÁN et al. 2014). 

Microrganismos promotores do crescimento de plantas são alta-
mente desejáveis dentro dos preceitos de uma agricultura sustentável 
que leva em conta as dimensões econômicas, sociais e ecológicas, além 
da redução da dependência dos insumos importados. Para o desen-
volvimento de um inoculante microbiano é necessário primeiramente 
encontrar a cepa ou um consórcio microbiano que irá conferir um efei-
to promotor de crescimento na cultura alvo (BASHAN et al. 2014). 
Diante dessas informações, esse trabalho teve como objetivo avaliar 
o efeito de quatro cepas bacterianas, em diferentes concentrações, na 
promoção de crescimento de plântulas de milho em solução nutritiva.

2 METODOLOGIA

Foi utilizado o genótipo de milho L521236/CMSM036 do Pro-
grama de Melhoramento de Milho da Embrapa Milho e Sorgo e quatro 
cepas de bactérias do banco de Microrganismos Multifuncionais da Em-
brapa Milho e Sorgo: C70 nas concentrações 105 (tratamento 2) e 107 cé-
lulas mL-1 (tratamento 3), B2084 nas concentrações 105 (tratamento 4) e 
107 células mL-1 (tratamento 5), B116 na concentração 107 células mL-1 
(tratamento 6) e B32 na concentração 107 células mL-1 (tratamento 7). 
O tratamento 1 foi o controle negativo, com apenas solução salina 0,85%.

Os microrganismos foram crescidos em meio de cultura TSB lí-
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quido por três dias a 28 °C sob agitação. Após o período de incubação, 
as culturas foram centrifugadas por 10 minutos a 6000 rpm. As suspen-
sões bacterianas em cultura foram ajustadas para absorbância igual ou 
superior a 1, em comprimento de onda de 550 θm, com a finalidade de 
obter-se de 105 a 107células mL-1 de solução salina

As sementes de milho foram desinfestadas com hipoclorito de só-
dio 0,5% por cinco minutos, lavadas e embebidas durante quatro horas 
em água deionizada e germinadas em papel de germinação em câma-
ra de crescimento. Após a germinação das sementes por quatro dias, 
plântulas uniformes foram transplantadas para bandejas contendo oito 
litros de solução nutritiva Hoagland meia força pH 5,65 (LIU et al. 
1998) e mantidas para aclimatação por sete dias. Após a aclimatação, as 
raízes das plântulas foram incubadas por seis horas à temperatura am-
biente com a suspensão bacteriana. As plântulas com os inóculos foram 
agitadas manualmente em intervalos frequentes para facilitar o conta-
to da bactéria com as raízes. Após o período de incubação, o excesso 
de inóculo foi retirado e as plântulas foram recolocadas em solução 
nutritiva nas mesmas condições anteriores. As plantas controle foram 
incubadas apenas em solução salina. A solução nutritiva foi trocada a 
cada três dias e as plantas foram mantidas em câmara de crescimento 
sob condições controladas de temperatura, luminosidade e aeração por 
mais dez dias. 

O sistema radicular foi separado da parte aérea e fotografado com 
uma câmera digital (Nikon D300S SLR). As imagens obtidas foram 
analisadas com o auxílio dos softwares RootReader2D e WinRhizo v. 
4.0 (Regént Systems, Quebec, Canadá), sendo quantificadas diversas 
características de morfologia radicular, como comprimento radicular 
total (cm), área de superfície total (cm2), área de superfície de raízes 
entre 0-1 mm, 1-2 mm e maiores do que 2 mm (cm2) e o peso seco 

total (de SOUSA et al. 2012).
O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casuali-

zado com quatro repetições com cinco plantas cada. Os resultados obti-
dos foram submetidos à análise de variância (ANOVA) pelo programa 
computacional SISVAR versão 5.4 (FERREIRA, 2011) e as médias 
comparadas pelo teste LSD (P<0,05). 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise de variância mostrou que houve diferença significativa 
para todas as características analisadas, comprimento radicular total, 
área de superfície total, área de superfície raízes com diâmetro entre 
0-1 mm, e 1-2 mm e maior do que 2 mm e peso seco total (Tabela 
1). O coeficiente de variação (CV) variou entre 7,99 e 12,37%, seme-
lhante a outros experimentos realizados com a mesma metodologia (de  
SOUSA et al. 2016), indicando confiabilidade dos dados. Os trata-
mentos 2, 6 e 7 apresentaram maior comprimento total e maior área 
de superfície radicular, juntamente com o tratamento 5 (Figura 1) em 
relação ao controle (tratamento 1). A área de superfície de raízes super-
finas (0-1 mm) foi maior nos tratamentos 2 e 7 e a área de superfície de 
raízes finas (1-2 mm) foi maior nos tratamentos 2, 4, 5, 6 e 7, enquanto 
a área de superfície das raízes mais grossas (> 2mm) foi maior nos tra-
tamentos 5 e 6 (Figura 1). O peso seco total foi maior nos tratamentos 
3, 5, 6 e 7 (Figura 1).

O peso seco é uma característica importante, pois reflete o efeito 
do promotor de crescimento na planta. Quando comparados os resul-
tados dos tratamentos 2 e 3, que têm concentração de 105 e 107 célu-
las mL-1 da bactéria C70, respectivamente, podemos observar que a 
concentração mais baixa apresentou diferença de crescimento radicular 
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significativa em relação ao controle, mas não em reação ao peso seco, 
enquanto na concentração mais alta, houve diferença significativa para 
comprimento e área de superfície total e área de superfície de 0-1 e 
1-2 mm. Quando comparamos os resultados dos tratamentos 4 e 5, foi 
observada diferença significativa em relação ao controle apenas para 
área de superfície de raízes com diâmetro entre 1-2 mm no tratamento 
4, enquanto que no tratamento 5, houve diferença significativa para 
área de superfície total, área de superfície de raiz com diâmetro en-
tre 1 e 2 mm e maior do que 2 mm, e peso seco total, indicando que 
a concentração dos inóculos é um fator importante para obtenção da 
indução de crescimento. Diversas bactérias promotoras de crescimento 
podem reduzir o comprimento da raiz primária, aumentar o número e/
ou comprimento de raízes laterais e a elongação de pelos radiculares, 
aumentando a aquisição de água e nutrientes e, consequentemente, o 
crescimento da planta (DOBBELAERE et al., 1999; CONTESTO et 
al., 2008; COMBES-MEYNET et al., 2011; CHAMAM et al., 2013; 
VACHERON et al., 2013). Apesar de o aumento da aquisição de nu-
trientes por plantas inoculadas com microrganismos promotores de 
crescimento já ter sido relatado em diversos trabalhos (VACHERON 
et al., 2013; CALVO et al., 2014), o seu mecanismo ainda não foi com-
pletamente elucidado. As cepas foram avaliadas em condições de casa 
de vegetação e campo e poderão ser utilizadas no desenvolvimento de 
inoculantes microbianos comercias visando à promoção de crescimento 
do milho. 

Tabela 1. Análise de variância para características radiculares e 
peso seco de plântulas de milho avaliadas sob efeito dos inóculos mi-
crobianos após 10 dias de tratamento. Comprimento radicular total 
(CTR) (cm), área de superfície radicular total (AST) (cm2), área de 
superfície de raízes com diâmetro entre 0 e 1 mm (AS1) (cm2), área de 

superfície de raízes com diâmetro entre 1 e 2 mm (AS2) (cm2), área de 
superfície de raízes com diâmetro maior que 2 mm (AS3) (cm2), peso 
seco total (PST) (g).

Fonte: dados da pesquisa

Figura 1. Características radiculares e peso seco total de plântulas 
de milho após dez dias de tratamento. As barras com a mesma letra 
não diferem significativamente pelo teste LSD (p<0,05). 1- Controle 
(solução salina), 2- B70 105 células mL-1, 3- B70 107 células mL-1, 
4- B2084 105 células mL-1, 5- B2084 107 células mL-1, 6- B116 107 
células mL-1 e 7- B32 107 células mL-1.

Fonte: dados da pesquisa
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4 CONCLUSÃO

Inóculos microbianos induziram o aumento da superfície radicular 
e/ou peso seco total de plântulas de milho e têm potencial para uso 
como promotores de crescimento, sendo necessária a observação da 
concentração de uso de cada inoculante.
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DINÂMICA DE INSETOS E QUALIDADE DE HORTALIÇAS EM HORTA URBANA COM FOCO NO 
AMBIENTE E NA SEGURANÇA DO ALIMENTO CONSUMIDO INTERNAMENTE EM HOSPITAL1

Eduardo Simões Pereira²
Ivan Cruz3

RESUMO

O Hospital Espírita André Luiz (HEAL) cuida da saúde mental, 
diagnóstico, tratamento e reabilitação dos pacientes, em Belo Hori-
zonte, MG. É uma instituição filantrópica, sem vínculo direto com o 
Sistema Único de Saúde, e recebe também pacientes particulares, de 
diversos órgãos gestores de saúde e pessoas carentes. Além do trata-
mento convencional, o hospital possui uma horta orgânica, cuja pro-
dução é destinada ao serviço de nutrição e dietética para que todos 
possam usufruir de alimento saudável. A horta também é local para 
terapia dos pacientes. A área destinada à horta é suficiente para gerar 
hortaliças acima da quantidade demandada. No entanto, havia aquisi-
ção externa de produtos, sem conhecimento da origem e da qualidade 
desses alimentos. Num diagnóstico preliminar foi verificada a falta de 
gestão técnica e administrativa da horta. Portanto, o objetivo geral do 

trabalho foi contribuir para a melhoria do processo produtivo com foco 
na segurança alimentar, identificando, analisando e propondo soluções 
através de uma gestão qualificada. Especificamente, se propôs a com-
preender o sistema de produção; a elaborar modelos conceituais que 
integrem diferentes modos de organização e processos; e desenvolver 
um mapeamento de processo sugestivo que atue como ferramenta de 
aprimoramento e de apoio à tomada de decisão. As melhorias incluí-
ram a padronização na distribuição nos plantios diversos, no tempo e 
no espaço de modo que as principais hortaliças (couve, alface, ceboli-
nha, acelga, hortelã, taioba) ficassem concentradas facilitando as ações 
necessárias ao longo do tempo e, consequentemente, diminuindo a mão 
de obra e reduzindo o desperdício.

Palavras-chave: Horta orgânica. Insetos benéficos. Melhoria de processo.
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1 INTRODUÇÃO

O Hospital Espírita André Luiz, situado no município de Belo 
Horizontes, MG, além das atividades medicinais específicas da enti-
dade, utiliza como medida complementar ao tratamento dos pacientes, 
uma alimentação de qualidade. Para suprir esta demanda, o hospital 
possui uma horta onde são cultivadas diversas espécies de hortaliças, 
em sistema orgânico de produção; o alimento produzido serve tam-
bém, além dos pacientes, às demais pessoas que utilizarem o restaurante 
do hospital. No entanto, por falta de pessoas qualificadas, tanto no as-
pecto técnico como no administrativo da horta, o alimento produzido 
não atende à demanda, obrigando a aquisição externa de hortaliças, 
sem o conhecimento da origem e qualidade dessas, o que, sem dúvida, 
é contra o princípio do hospital em termos da qualidade do alimento 
a ser consumido. Tal fato, com certeza, colocava em risco os ganhos 
obtidos com a produção orgânica local.

Na percepção da direção do hospital, a falta de conhecimentos 
técnicos e organizacionais estava contribuindo para diminuir a compe-
titividade das hortaliças e aumentar a população de insetos fitófagos, 
a ponto de ter sua população suficiente para agravar ainda mais a si-
tuação, reduzindo tanto a quantidade como a qualidade da produção. 
Como estratégia para mitigar o problema, era praticado o controle me-
cânico, via catação manual e eliminação dos insetos, sem considerar 
que entre eles, com certeza, haveria insetos não fitófagos. O problema 
na realidade, não era somente este, uma vez que não havia planejamen-
to espaço-temporal na exploração sustentável da horta. As hortaliças 
estavam distribuídas num espaço físico suficiente para produzir muito 
acima da demanda local.

A preocupação com a presença de insetos-pragas é constante nos 

sistemas orgânicos de produção, nos quais não se pode utilizar medidas 
de controle como no sistema convencional, em que predomina o uso de 
inseticidas químicos (agrotóxicos). Uma das alternativas para a redução 
da presença das pragas tanto no sistema orgânico como no sistema 
convencional, é através de agentes de controle biológico natural (CAR-
VALHO et al., 2014; CRUZ, 2002AB, 2007, 2008AB, 2015; CRUZ 
et al., 2016, 2018).

O objetivo amplo deste trabalho foi, portanto, avaliar os processos 
de produção orgânica de hortaliças de um hospital filantrópico, e pro-
por mudanças espaço-temporais que tornassem a produção autossus-
tentável, tanto no que diz respeito à demanda alimentar como também 
na racionalização dos recursos naturais.

2 METODOLOGIA

O trabalho foi realizado na horta do Hospital Espírita André 
Luiz, município de Belo Horizontes, MG. Num primeiro momento 
foram realizadas visitas no local e entrevista com o corpo administrati-
vo e com os funcionários de campo, responsáveis pela gestão da horta.

Posteriormente, foram realizadas visitas semanais à área, obser-
vando as técnicas de produção das hortaliças, desde a produção de mu-
das até a colheita e entrega da produção ao restaurante mantido pelo 
hospital. Duas preocupações iniciais foram priorizadas neste trabalho, 
considerando a percepção da coordenação do hospital: baixa qualidade 
das mudas produzidas antes de ir para o canteiro definitivo e, princi-
palmente, alta incidência de insetos nas plantas que poderiam explicar a 
redução na qualidade e quantidade de hortaliças demandadas.

Foi avaliado um novo sistema de produção de mudas baseado em 
apenas uma etapa, em substituição ao sistema antigo, de duas etapas, 
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comparando-se, para diferentes tipos de hortaliças, a germinação e vi-
gor das mudas após o transplantio no canteiro definitivo. O sistema 
anterior, baseado na semeadura das hortaliças em bandejas (fase 1), 
transplantio para copos de plástico (fase 2), e mudança para o canteiro 
definitivo (fase 3) foi comparado com o sistema em que a semeadura é 
realizada diretamente no copo, reforçando apenas a qualidade nutritiva 
para a planta recém-emergida (fase 1) até a mudança para o canteiro 
(fase 2). Neste novo sistema, foi colocado em um copo de plástico de 
200 ml, uma mistura inicial contendo terra, esterco ou composto or-
gânico e areia (160 ml) adicionando estrato comercial (40 ml). Após 
o plantio os copos foram deixados em um telado apropriado, até a ida 
para o canteiro.

Com foco nos insetos, que eram eliminados por processo mecâ-
nico (catação), foram realizados monitoramentos por meio de coletas 
sistemáticas, separando os indivíduos coletados em espécies fitófagas 
(pragas) e espécies benéficas (agentes de controle biológico) durante o 
ano todo, nas diferentes hortaliças cultivadas. A coleta foi realizada em 
cada canteiro, com identificação da hortaliça e seu estágio de desenvol-
vimento utilizando uma rede entomológica. Os insetos coletados fo-
ram mantidos, quando pertinente, em potes contendo álcool 70% para 
melhor conservação. Para a padronização das coletas, foi determinado 
um tempo de dez minutos para cada canteiro, bem como a escolha de 
cinco pontos. Larvas de Lepidoptera foram levadas para laboratório e 
acondicionadas em estufa incubadora tipo BOD com temperatura de 
25°C e fotoperíodo de 12 horas em substratos naturais para a verifica-
ção da emergência de possíveis parasitoides. O mesmo procedimento 
foi adotado para os pulgões, sendo obtidas “múmias” (pulgões mortos 
por ação de parasitoides).

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O principal parâmetro para se obter sucesso na horta é a produção 
de acordo com a demanda tanto qualitativa como quantitativa. Para 
que isso ocorra é necessário considerar a escala de plantio, a quantidade 
a ser produzida e o fluxo diário de entrega no restaurante para cada 
hortaliça demandada. Portanto, o planejamento deve ser feito para cada 
fase de desenvolvimento da planta e para os fatores bióticos e abióticos 
que possam afetar o seu desempenho. Ou seja, época de plantio, quan-
tidade de sementes a cada plantio, número de dias para início da ger-
minação, ciclo total, espaçamento entre plantas, tamanho dos canteiros 
e características da planta/fruto; manejo adequado do solo (calagem, 
fertilização e conservação), irrigação e controle de pragas.

A produção de mudas com alta qualidade é o passo inicial para 
garantir a continuidade da qualidade da hortaliça a ser produzida. 
Além da qualidade, a redução de espaço e mão-de-obra são também 
fundamentais. A semeadura direta da semente em copos de 200 ml 
substituindo a sementeira/transplantio, sendo realizada de forma sis-
têmica e organizada, é uma melhoria da técnica anterior, pois propicia 
maior percentagem de germinação e emergência de mudas de melhor 
qualidade (figura 1) e, portanto, com maior probabilidade de gerar au-
mento no número de plantas na colheita e com qualidade superior. O 
percentual médio de emergência das hortaliças que era entre 82 e 85% 
no sistema anterior, passou para 95%, com a produção mais vigorosa e 
consistente das hortaliças (figura 2), com gasto muito menor de mão-
-de-obra.

A presença de insetos, ao contrário do que se acreditava, foi pre-
dominantemente (acima de 60% do total de insetos amostrados) de 
benéficos, notadamente, espécies de Coccinelidae (besouros), popu-
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larmente conhecidas como “joaninhas”, como Hippodamia convergens 
(Guerin-Meneville), Harmonia axyridis (Pallas) e Eriopis connexa 
(Germar) (figura 3). Tais insetos, tanto na fase adulta como na fase 
jovem (larva) são conhecidos por se alimentarem de grande quantidade 
de pulgões e outros insetos de pequeno porte, muitas vezes, impedindo 
que tais pragas atinjam população suficiente para prejudicar a produção 
hortícola. Também teve presença significativa, algumas espécies de pre-
dadores benéficos generalistas, como os percevejos dos gêneros Zelus e 
Podisus (figura 4). Ao contrário das joaninhas, facilmente reconhecidas 
pelas pessoas comuns, os percevejos geralmente são confundidos como 
pragas e são rapidamente eliminados da horta, através de remoção me-
cânica. Este fato acaba por proteger os insetos-pragas da ação de tais 
agentes de controle biológico.

A presença de insetos fitófagos basicamente foi representada pela 
lagarta da couve, Ascia monuste orseis (Godart) , cujas larvas atuam de 
maneira agregada, consumindo a área foliar da planta. No entanto, para 
esta praga o controle mecânico é bastante efetivo numa horta, através 
da inspeção diária das plantas para verificação e remoção mecânica dos 
ovos, tendo o cuidado de não confundir tais ovos com ovos de joani-
nhas (figura 5) que também são colocados nas folhas de couve.

Figura 1 – Copo contendo terra preparada com substrato aguar-
dando o plantio de sementes (acima) e detalhe da emergência de 

algumas hortaliças (abaixo: alface, couve e salsa).

Foto: Eduardo S. Pereirat

Figura 2 – Detalhe da qualidade de cebolinha em fase de colheita.

Foto: Eduardo S. Pereirat
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Figura 5 – Ovos de Ascia monuste orseis (lagarta da couve) esquerda, 
e ovos de joaninha.

Foto: Ivan Cruz

Juntamente com a lagarta da couve, o pulgão, Brevicoryne brassicae 
(L.) foi a outra espécie de praga que também estava presente na horta. 
Em couve, embora seja motivo de preocupação, devido ao aspecto ne-
gativo deixado na folha atacada, na maioria das vezes, os pulgões são 
quase sempre parasitados por pequenas vespas, impedindo que a praga 
atinja grandes populações.

Os resultados obtidos na horta e a verificação local sob as condi-
ções de cultivo sugerem que a baixa qualidade e quantidade de hortali-
ças produzidas foram primordialmente devido ao inadequado sistema 
de manejo, especialmente o que diz respeito à competição por nutrien-
tes e água pelas plantas daninhas, muito abundantes na área. Como ao 
longo do tempo tal problema foi sendo corrigido, não ficou evidenciado 
nenhum fator limitante devido, principalmente, aos insetos fitófagos. 
Obviamente, a prática de eliminação mecânica dos insetos, por desco-

Figura 3 – Adulto (acima) e larva (abaixo) de Hippodamia conver-
gens, Harmonia axyridis e Eriopis conexa, respectivamente

Foto: Ivan Cruz

Figura 4 – Percevejos predadores, Podisus acima e à direira e Zelus

Foto: Ivan Cruz
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nhecimento, acabava por eliminar igualmente, os insetos fitófagos e os 
insetos benéficos. E como se sabe, as espécies benéficas, especialmente 
aquelas conhecidas como agentes de controle biológico natural das es-
pécies de pragas, são fundamentais para garantir o equilíbrio da pro-
dução orgânica. Na realidade, em qualquer sistema de produção junto 
à chegada dos insetos-praga, chegam também espécies que somente 
sobrevivem na natureza por utilizarem os insetos fitófagos como fonte 
de alimento. A utilização de práticas que propiciem o balanço favorá-
vel às espécies nocivas, com certeza, compromete a sustentabilidade da 
produção das hortaliças.

Portanto, como na área da horta a produção é orgânica, é funda-
mental a utilização de práticas que permitam reduzir significativamen-
te os danos provocados pelos insetos, sem contaminar o alimento. Para 
que isto aconteça, há necessidade de se conhecer, no local de produção, 
as espécies que realmente causam danos como aquelas também presen-
tes na área, porém, cuja fonte de alimento é o inseto fitófago e os fatores 
que possam favorecer ou limitar a predominância de determinada casta 
de insetos. Um destes fatores é de fato, a catação e eliminação mecânica 
de insetos pragas, notadamente aqueles de maior importância, como é 
o caso da lagarta da couve e do pulgão.

A preocupação com a segurança alimentar envolve, além das reco-
mendações técnicas, a maneira como os alimentos são tratados após o 
processo de colheita, as condições do trabalho humano, além da higiene 
com que eles foram obtidos. Sob esses aspectos estão às preocupações 
sobre como evitar possíveis riscos dos insumos utilizados tanto sobre a 
saúde do ser humano, quanto ao meio ambiente. Ou em outras palavras, 
deve-se sempre ser levado em consideração que tais atitudes estão con-
tidas no conceito de sistema de produção sustentável. Pelo Sistema In-

tegrado, os alimentos produzidos são intrinsecamente de qualidade, pois 
são utilizados recursos naturais e mecanismos de regulação natural em 
substituição a técnicas de produção prejudiciais ao ambiente, de modo 
a assegurar em curto, médio e longo prazo uma produção de qualidade.

 
4 CONCLUSÃO

Dentro do conceito de produção orgânica, pode fazer uma dife-
rença significativa tanto na qualidade como na quantidade produzida, 
a utilização de práticas simples, como a produção correta de mudas, a 
manutenção das hortaliças livres de competição por plantas daninhas e 
a eliminação mecânica rotineira das espécies de insetos fitófagos (pra-
gas) mantendo somente aquelas reconhecidas como espécies benéficas 
(agentes de controle biológico).
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PERCEPÇÃO E CONHECIMENTO DA EQUIPE DE SAÚDE SOBRE A VACINA CONTRA  
O PAPILOMAVÍRUS HUMANO

Patsy Luciana Valadares Lanza França²
Adriana de Melo Ferreira3

RESUMO

No Brasil, a vacinação contra o Papilomavírus Humano (HPV), agente 
associado a diversos tumores cutâneo-mucosos, principalmente do colo 
uterino, foi disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em 
2014, mas as coberturas vacinais foram consideradas baixas. Em virtu-
de da importância da comunicação entre os profissionais de saúde e os 
assistidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em melhorar a cober-
tura vacinal, este estudo objetivou avaliar a percepção, o conhecimento 
e a aceitabilidade de profissionais atuantes nas Regionais de Saúde da 
área urbana do município de Sete Lagoas, Minas Gerais, com relação à 
vacina contra o HPV. Um questionário foi aplicado a 33 enfermeiros e 
34 médicos, que responderam a questões relacionadas ao HPV, ao cân-
cer de colo uterino e à vacina. Calculou-se também a cobertura vacinal 

no município, que foi comparada aos achados no Brasil e em Minas 
Gerais. Os dados mostraram que, no geral, os respondentes apresenta-
ram conhecimento satisfatório sobre o tema. A aceitabilidade da vacina 
entre os profissionais de saúde foi elevada, mas estes não acreditam que 
esta medida possa aumentar a cobertura vacinal contra o HPV, que foi 
baixa no município, refletindo dados estaduais e nacionais. Conclui-se 
que os profissionais de saúde devem ser estimulados a recomendar a 
vacinação, o que poderá contribuir para diminuir a morbimortalidade 
da população causada por esse vírus.

Palavras-chave: HPV. Câncer de colo uterino. Cobertura vacinal. Equipe 
de saúde.
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1 INTRODUÇÃO

O desenvolvimento da biotecnologia promoveu grande impacto 
na produção de novas vacinas ou o aprimoramento daquelas já existen-
tes, a fim de torná-las mais seguras e eficazes, seja para a prevenção ou 
para o controle de doenças infecciosas e degenerativas, como o que se 
espera com a vacinação contra o Papilomavírus Humano (HPV). Esse 
vírus é descrito como causador de diversos tumores cutâneo-mucosos 
e responsável por 70% dos casos de câncer de colo de útero (CCU), 
sendo esta a quarta causa de morte de mulheres em todo o mundo 
(TORRE et al., 2015). 

A forma de transmissão do HPV mais comum é a sexual, mas 
existem outras vias de acesso, como a materno-fetal, a hetero ou au-
toinoculação a partir de lesões cutâneas ou genitais; a transmissão in-
direta por “fômites” (toalhas, roupas íntimas etc.) ou por instrumental 
ginecológico não adequadamente esterilizado (QUEIROZ et al., 2007; 
XAVIER et al., 2007). Acredita-se ainda que a transmissão seja facilita-
da pela presença de verrugas clinicamente visíveis (DIAS et al., 2006). 
Após a inoculação do HPV, ocorre um período de incubação, cujo tem-
po pode variar de três semanas a oito meses. Na maioria dos casos pode 
ocorrer regressão espontânea. O grau de infecção depende do tipo do 
vírus assim como da resposta imunológica do hospedeiro, sendo maior 
em indivíduos imunossuprimidos (MONK e TEWARI, 2007). 

No Brasil, a vacinação contra o HPV foi disponibilizada pelo Sis-
tema Único de Saúde (SUS) às meninas de 11 a 13 anos de idade e, 
no caso da população indígena, para as meninas de 9 a 13 anos, a par-
tir do dia 10 de março de 2014, em campanha nacional de vacinação 
(BRASIL, 2014). Entretanto, as coberturas vacinais foram conside-
radas baixas, apesar das fortes evidências de sua eficácia e segurança. 

Com a primeira dose da vacina na rede pública no Brasil alcançou-se 
cobertura de cerca de 100%, fato considerado inédito em todo o mundo 
e motivo de orgulho para o Programa Nacional de Imunizações (PNI). 
Mas a adesão à segunda dose (setembro 2014) não repetiu esse sucesso, 
alcançando inicialmente em torno de 30% a 40% do público-alvo e 
posteriormente, em 17 de novembro de 2015, aproximadamente 60% 
das meninas de 11 a 13 anos (BRASIL, 2015).

Sabe-se que a comunicação entre a equipe de saúde e os assis-
tidos pelo serviço de saúde público, no sentido de levar informações 
e recomendar a vacinação contra o HPV, pode melhorar a cobertura 
vacinal (MOSS et al., 2016; BRATIC, SEYFERTH e BOCCHINI, 
2016), motivo pelo qual objetivou-se, neste estudo, avaliar a percepção, 
o conhecimento e a aceitabilidade das equipes das Regionais de Saúde 
da área urbana do município de Sete Lagoas, estado de Minas Gerais, 
com relação à vacina contra o HPV, além de avaliar os resultados da 
campanha de vacinação contra esse vírus no município. 

2 METODOLOGIA

Este estudo foi desenvolvido em 30 (67%) das 45 unidades de 
saúde distribuídas em cinco regionais da área urbana do município de 
Sete Lagoas, Minas Gerais, onde médicos e enfermeiros foram entre-
vistados por meio de um questionário semiestruturado, autoaplicável, 
adaptado de Souza (2015). Na primeira parte do questionário foram le-
vantados dados para traçar o perfil dos indivíduos incluídos na amostra. 
Como questões gerais, considerou-se o conhecimento sobre infecção 
pelo HPV, CCU e sobre a vacina. Foram incluídas também perguntas 
relacionadas à aceitabilidade da vacina e sobre possíveis barreiras/obs-
táculos e facilitadores para sua aceitação.
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As associações entre as frequências de respostas relativas ao co-
nhecimento sobre o HPV, CCU, vacina, recomendação e aceitação 
da vacina e a formação profissional ou o tempo em que os profissio-
nais concluíram a graduação foram determinadas pelo teste exato de 
Fisher, considerando-se o grau de liberdade igual a 1 e a significância 
em p<0,05. 

A cobertura vacinal foi obtida pela divisão entre o número de do-
ses aplicadas da vacina e a população alvo, multiplicada por 100. Para 
obtenção do número de aplicações da primeira dose e da segunda con-
tra o HPV, foi consultado arquivo da Secretaria Municipal de Saúde 
de Sete Lagoas. O denominador desse cálculo foi a população de mu-
lheres com idade entre 9 e 14 anos obtida a partir do Censo de 2010 
do IBGE. 

O protocolo do estudo foi submetido à Plataforma Brasil e apro-
vado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Uni-
versidade FUMEC (parecer 015912/2017).

 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram entrevistados 67 profissionais de saúde das cinco regionais 
do município de Sete Lagoas, Minas Gerais (Tabela 1), sendo a Regio-
nal Boa Vista responsável por 31,3% dos profissionais que formaram a 
amostra (21 dos 67 profissionais de saúde entrevistados). 

Tabela 1 – Regionais de Saúde da área urbana de Sete Lagoas e as 
frequências absolutas e relativas de enfermeiros e médicos entrevis-

tados.

Fonte: Autoria própria a partir dos dados informados pela Secretaria Municipal de 
Saúde de Sete Lagoas.

Apesar do maior percentual de homens (70,1%) na amostra total, 
houve predomínio de mulheres (93,9%) entre os enfermeiros, enquan-
to que entre os médicos frequência maior foi observada para homens 
(52,9%). Com relação à faixa etária, a maioria dos profissionais de saú-
de (53,7%) se caracterizou como adultos jovens (24 a 34 anos) e essa 
tendência se manteve entre os enfermeiros (66,7%) e médicos (41,2%). 
Todavia, 26,5% dos médicos tinham idade entre 57 e 67 anos contra 
os 3,0% de enfermeiros que também foram identificados nessa faixa 
etária. 

Não houve diferença significativa nas respostas dadas pelos médi-
cos e enfermeiros com relação aos conhecimentos sobre o HPV. Cons-
tatou-se também que tanto entre os médicos quanto entre os enfer-
meiros ocorreram percentuais elevados, acima de 80%, para as respostas 
consideradas corretas, principalmente naqueles relativos à importância 
da transmissão por contato sexual no estabelecimento da infecção, na 
identificação de grupos de risco e associação do vírus com verrugas 
genitais e CCU. Esses dados diferem dos encontrados por Costa et 
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al. (2017), que, ao avaliarem uma amostra de estudantes universitários 
que cursavam ou não Medicina e de funcionários e professores médi-
cos da Universidade de Valença (RJ), observaram que o conhecimento 
acerca do HPV, sua etiologia, bem como sua forma de transmissão e 
prevenção era maior entre os médicos e os alunos de Medicina do que 
o observado entre os estudantes de outros cursos e os funcionários não 
médicos. Vários estudos, contudo, registraram o conhecimento satisfa-
tório dos enfermeiros em relação ao HPV e o CCU com frequências 
de respostas corretas acima de 80%, como no trabalho desenvolvido 
por Souza (2015), envolvendo profissionais registrados no Conselho 
Regional de Enfermagem da Bahia, no estudo de Makwe e Anorlu 
(2011), que trabalharam com enfermeiros na Nigéria e na pesquisa de 
Cirilo, Barbosa e Zambrano (2010), que avaliaram o conhecimento de 
estudantes de Enfermagem sobre o HPV. 

No presente trabalho, também foram avaliados os conhecimentos 
dos enfermeiros e médicos sobre CCU. No geral, pode-se afirmar que 
tanto os médicos quanto os enfermeiros, em sua maioria, acreditam que 
o HPV aumenta o risco de câncer de útero (91%), que a vacina contra 
o HPV pode prevenir esta doença (75%), que as mulheres devem re-
alizar o exame citopatológico anualmente (72%) e 67% reconhecem a 
importância para a saúde pública desse tipo câncer ao reconhecer sua 
alta prevalência na população humana.

A partir da análise das possíveis associações entre o conhecimento 
sobre a vacina e o tempo de conclusão da graduação entre os enfer-
meiros e entre os médicos, não foi detectada diferença significativa. 
E quando se considerou a amostra total, somente um item apresentou 
p<0,05 pelo teste exato de Fisher, apontando que saber que a vacina 
contra o HPV já faz parte do PNI é mais comum entre aqueles que se 
graduaram com um tempo menor ou igual a cinco anos (96%), quando 

comparado à frequência encontrada entre os profissionais que se forma-
ram há mais de cinco anos (91%).

Tanto os 34 médicos como os 33 enfermeiros afirmaram que re-
comendariam a vacina contra o HPV. No entanto, somente 43% dos 
enfermeiros e 24% dos médicos acreditam que a recomendação do pro-
fissional de saúde possa convencer alguém a se vacinar.

Outro dado importante analisado neste estudo relacionou-se com 
a cobertura vacinal contra o HPV no município de Sete Lagoas, que 
vem caindo ao longo dos anos de 2014 a 2016, ao se considerar as taxas 
da primeira e da segunda dose da vacina (Figura 1). A diferença per-
centual da primeira para a segunda dose no ano de 2014 foi de 10,34%, 
no ano de 2015 foi de 34,18% e no ano de 2016, apesar de não haver 
diferença nas doses ministradas da vacina nos dois momentos, a menor 
cobertura vacinal foi verificada.

Figura 1 – Cobertura vacinal contra o HPV no município de Sete 
Lagoas, Minas Gerais, na primeira e na segunda doses da vacina e 

nos períodos de 2014 a 2016.

Fonte: Autoria própria a partir dos dados obtidos na Secretaria Municipal de Saúde 
de Sete Lagoas e dados populacionais do IBGE.
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de atividades educativas voltadas para esta prática no ambiente clínico 
pode melhorar a cobertura vacinal contra o HPV, que foi baixa neste 
município.
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Comparou-se a cobertura vacinal em Sete Lagoas com os resulta-
dos obtidos no Brasil e em Minas Gerais, utilizando-se as informações 
disponíveis no Sistema de Informação do Programa Nacional de Imu-
nizações do Ministério da Saúde para os anos de 2014 e 2015. A aná-
lise dos dados mostrou que ocorreu queda na cobertura vacinal contra 
o HPV, tanto quando se comparou a primeira com a segunda dose em 
um mesmo ano ou quando se analisou a cobertura das doses no período 
de 2014 e 2015, seja no Brasil, em Minas Gerais ou em Sete Lagoas. 

De acordo com Monteiro, Ballalai e Almeida (2015), a prescrição 
médica pode mudar as dificuldades encontradas no Brasil na campanha 
contra o HPV e contribuir para melhores coberturas vacinais. Em um 
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4 CONCLUSÃO

Enfermeiros e médicos que trabalham nas Regionais de Saúde 
da área urbana de Sete Lagoas apresentam conhecimento satisfatório 
sobre HPV, câncer de colo uterino e vacinação contra o vírus, além 
de apresentarem elevada aceitabilidade à vacina. Contudo, a maioria 
dos profissionais entrevistados não reconhece a importância da reco-
mendação médica para a vacinação, de forma que o desenvolvimento 
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