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Editorial 
 

É com grande satisfação que apresentamos o E-book “Cooperação Social para o 

desenvolvimento do Noroeste de Minas, que contém os trabalhos desenvolvidos pelos 

acadêmicos dos cursos de Administração, Ciências Contábeis e Direito da Faculdade de 

Faculdade de Ciências e Tecnologia de Unaí – FACTU no 1º semestre de 2019.  

Este projeto é o resultado de um trabalho intercurso e interdisciplinar realizado 

pelos professores, com o objetivo de levar aos alunos dos primeiros períodos de 

Administração, Ciências Contábeis e Direito o contato com a pesquisa. Sabendo da 

indissociabilidade entre o ensino-pesquisa-extensão, a FACTU promove essa atuação em 

prol da cooperação na formação acadêmica dos alunos, como respaldo dos trabalhos a 

sociedade local. 

É importante ressaltar que, todo este processo está permeado de ações e valores 

que visam à melhoria da qualidade de ensino como um todo dos alunos que ingressam os 

cursos de graduação da Instituição.  

Certamente com a vontade de acertar, com determinação e compromisso, que 

sempre se fizeram presentes, possibilitou que este E-book tornasse uma realidade, 

garantindo um ensino de qualidade e incentivo à produção acadêmica a todos os meus 

alunos.  

Assim, agradecemos a cada um que arduamente contribuiu. 
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HISTÓRIA E EVOLUÇÃO DA CONTABILIDADE: dos primórdios à 
contemporaneidade 

 

SANTOS, Alicia Aparecida Gonçalves dos1; 
COIMBRA, Carolina Alves2; 
COSTA, Jéssica Biara Dias3; 

BRANDÃO, Thayna Aparecida Vasconcelos4; 
MOREIRA, Gabriel5. 

 

Resumo: Diante da evolução social e tecnológica, ocorreu a necessidade da evolução contábil 
a qual vem se tornando cada vez mais clara e objetiva auxiliando constantemente seus 
usuários nas tomadas de decisões. O presente artigo tem o objetivo de analisar a percepção 
dos contadores do Munícipio de Unaí, quanto à modernização da contabilidade nos últimos 10 
(dez) anos. Primeiro, descreveu-se A Evolução Contábil: de seus primórdios à sua 
contemporaneidade. Posteriormente, discutiu-se A Contabilidade como instrumento de auxílio 
direta e indiretamente nas tomadas de decisões empresariais. Para tanto, foi utilizada uma 
pesquisa empírica, exploratória quanto ao objetivo e qualitativa quanto à abordagem, com 
realização de entrevistas com 02 (duas) contadoras que atuam na diretoria geral da empresa 
Cerrado Agronegócios e Contabilidade Bastos, ambas localizadas no Município de Unaí para 
verificação da opinião de cada uma sobre: como a evolução contábil tem auxiliado na 
execução de suas atividades. Concluiu-se que a contabilidade evolui constantemente 
acompanhando o avanço tecnológico para que seus usuários obtenham os melhores resultados 
para tomada de decisões nas instituições. 
 
Palavras-chave: Contabilidade. História. Teoria da Contabilidade. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

A contabilidade é tão antiga quanto a humanidade, os primeiros registros contábeis 

ocorreram ainda no período pré-histórico. Os primatas faziam os registros de suas produções 

com o objetivo de controlá-las. Com a evolução da humanidade se fez necessário o avanço da 

contabilidade, surgiram sistemas e métodos representados hoje dentro dos balanços 

patrimoniais das instituições, com isso as informações dadas são mais claras, seguras e de 

maneira ágil auxiliando nas tomadas de decisões. 

A contabilidade é uma ciência social que tem o objetivo de fornecer informações 

necessárias aos seus usuários, utilizando seus métodos de registrar, controlar e interpretar 

 
1 Aluna 1º período do curso de Ciências Contábeis da FACTU; 
2 Aluna 1º período do curso de Administração da FACTU; 
3 Aluna 1º período do curso de Ciências Contábeis da FACTU; 
4Aluna 1º período do curso de Administração da FACTU; 
5Mestre em Administração, Especialista em Administração Financeira e Controladoria. Graduado em Ciências 
Contábeis. Professor e Coordenador do Curso de Ciências Contábeis. Coordenador da CPA/FACTU. 
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localizados nos balanços patrimoniais das instituições, orientando nas tomadas de decisões 

(MARTINI, 2013). 

Para elaboraçãoda presente pesquisa foi necessário, em primeiro instante, fazer a 

seguinte pergunta: Qual a percepção dos contadores do Município de Unaí, quanto à 

modernização da contabilidade nos últimos 10 (dez) anos? O objetivo geral do trabalho se 

caracteriza em analisar o problema apresentado. Os objetivos específicos têm como 

finalidadecaracterizar a evolução da contabilidade; identificar as fases históricas da evolução 

da contabilidade; conhecer as influências da contabilidade nos controles empresariais; e, 

analisar os avanços contábeis na ótica dos contadores nos últimos 10 (dez) anos. 

O presente estudo sobre a contabilidade justifica-se no campo profissional, pela 

orientação dos profissionais da área em suas tomadas de decisões. A todo momento surgem 

novos meios de trabalhar na contabilidade. Dessa forma, é fundamental que o profissional 

saiba como era a contabilidade em seus primórdios e como é na contemporaneidade. Com 

isso, o profissional busca um diferencial para que sua empresa se destaque perante as outras 

no mercado e possa garantir a satisfação de seus clientes que priorizam pessoas qualificadas 

para contabilizarem suas instituições de modo geral. 

Aos conhecimentos pessoais e sociais, os estudos deste trabalho são necessários para 

que os pesquisadores conheçam mais sobre a história dos campos pesquisados. É de suma 

importância que a sociedade conheça e entenda as práticas contábeis, não só empresariais, 

mas também pessoais. Este estudo aprimorará os conhecimentos dos pesquisadores, 

contribuindo, nas realizações de futuras tomadas de decisões. 

No meio acadêmico o estudo ajudará a ampliar os conhecimentos de um significativo 

número de universitários ingressos no curso de Contabilidade da FACTU, e além de 

contribuir com outros cursos e profissionais. 

A metodologia utilizada neste trabalhofoi uma pesquisaempírica, classificada emseu 

objetivo como exploratória e qualitativa quanto à abordagem. Fontes primárias e secundárias 

para elaboração do referencial teórico e análise e discussão dos resultados. O procedimento 

utilizado na pesquisa foi a técnica deentrevista, por se tratar de um modo de pesquisa, na qual 

é possível analisar a percepção do entrevistado quanto à prática correspondente ao assunto. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 A EVOLUÇÃO CONTÁBIL: de seus primórdios à sua contemporaneidade 

 

O presente tópicoirá abordar o surgimento da contabilidade no período pré-histórico 

e como é conhecido esse processo nos dias atuais dentro das instituições. Seráapresentada a 

necessidade dessa evoluçãonas instituiçõese na vida pessoal da sociedade, além disso, 

abordará como a evolução contábil contribuiu nas tomadas de decisões empresariais, para que 

se tornem mais claras, objetivas, e entendidas quando devidamente analisadas, bem como 

alguns elementos que a compõe. 

A contabilidade é tão antiga, quanto a origem do ser humano e isso pode ser 

comprovado facilmente. Desde o período pré-histórico mesolítico a contabilidade já se 

encontrava presente no cotidiano. Os homens das cavernas realizavam suas anotações em 

paredes, utilizando fichas de barro que eram guardadas em envelopes também confeccionados 

com o barro para não perderem as informações, de suas produções. Isso nos dias atuais é 

conhecido como registros contábeis que diz respeito a entradas e saídas de ativos ou também 

débitos e créditos por extensão das partidas dobradas. Assim como a sociedade, a 

contabilidade também se encontra em constante evolução, pois o sistema contábil é 

considerado dinâmico, cuja evolução se deu a partir das duplicações de documentos e 

registros que se tornaram representados nos dias atuais pelo Ativo, Passivo, Patrimônio 

líquido e o Balancete das instituições. Isso ocorre pela necessidade de aprimoramentos de 

conhecimentos contábeis na vida pessoal e nas áreas internas das instituições. A Evolução 

Contábil faz com que as tomadas de decisões empresariais se tornem mais claras, objetivas, e 

entendidas quando bem analisadas (MARQUES, 2010). 

A Contabilidade engloba todos os registros das movimentações possíveis de avaliar 

em dinheiro que, por meio dos relatórios contábeis, são analisados pelos usuários servindo de 

instrumento para tomada de decisões (MARION, 2010). O avanço da contabilidade está 

relacionado ao progresso da humanidade, para que ocorra a evolução contábil é necessário 

que a sociedade também esteja em constante evoluição, ao longo dos tempos, são as 

exigências sociais e profissionaisas principais responsáveis por alavancar o desenvolvimento 

contábil (IUDÍCIBUS, 2017). 
 
 

Há milhares de anos atrás, os homens das cavernas faziam suas anotações de caça e 
pesca, nas paredes das próprias cavernas. Através dos historiadores, descobrimos 
que estas cavernas estão demarcadas com desenhos e, podemos dizer que são 
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vestígios de que estes homens faziam controles, registros de alguns fatos, 
informações demarcadas para não serem esquecidas (MARQUES, 2010, p. 18). 

 
 
Com a evolução da contabilidade, surgiramtambém os elementos que a compõem, 

dentre eles, ativos, passivos e patrimônio líquido. O ativo está representado no lado esquerdo 

do balanço patrimonial como débito e, na contabilidade, como a parte que representa os bens 

e direitos das instituições, nele se encontram os saldos financeiros positivos e os bens 

adquiridos da empresa. O passivo é representado do lado direito do balanço patrimonial como 

crédito e consiste na parte negativa do patrimônio, nele ficam expostas as obrigações 

financeiras das instituições e  representa oque a empresa tem a pagar, como suas contas 

mensais, fornecedores diversos, entre várias outras obrigações e, o Patrimônio líquido está 

representado, no lado direito do balanço patrimonial abaixo do passivo e corresponde ao que a 

empresa tem, como o seu capital social as reservas da empresa, seu lucro ou prejuízo 

acumulado (MARTINS et al, 2017). 

Diante disso “Conforme as intitulações da lei n°6.404/76, o balanço é composto por 

três elementos básicos: ativo, passivo, patrimônio líquido” (MARTINS et al, 2017, p. 02). 

Conforme exposto, constata-se que tem a contabilidade evoluí de forma gradativa, 

busca sempre inovações que gerem cada vez mais conhecimentos, tendo em vista o auxílio 

informativo para que as tomadas de decisões sejam sempre exatas e coerentes. A 

contabilidade está presente desde o início da civilização e nunca permaneceu estagnada, pois 

à medida que a sociedade se desenvolvia, gerava-se a necessidade da evolução contábil, para 

suprir a exigências e necessidades sociais como um todo. 

 

2.2 A CONTABILIDADE COMO INSTRUMENTO DE AUXÍLIO DIRETA E 

INDIRETAMENTE NAS TOMADAS DE DECISÕES EMPRESARIAIS 

 

Neste tópico serão apresentados os conhecimentos que ajudam a identificar como a 

contabilidade auxilia direta e indiretamente nas tomadas de decisões empresariais utilizando 

alguns de seus elementos componentes. Será abordado sobre a contabilidade gerencial e suas 

características básicas, a função da contabilidade financeira nas instituições, utilizando suas 

demonstrações contábeis e quão necessárias são as tomadas de decisões nas instituições. 

A contabilidade consegue enxergar os lucros ou prejuízos futuros dentro de uma 

determinada empresa, pois ela fornece informações do patrimônio para seus administradores 

que, por meio das mesmas, conseguem gerenciar as situações em que as empresas se 
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encontram. Ademais nas tomadas de decisões mais seguras, fazendo com que haja um bom 

desenvolvimento das instituições, afim de que elas cresçam e se tornem competitivas no 

mercado. Por meio da contabilidade podem-se fazer planejamentos para solucionar problemas 

futuros. A contabilidade se caracteriza em vários segmentos, entre os mais importantes deles 

estão a contabilidade gerencial, contabilidade financeira, e as tomadas de decisões, pois tem 

como objetivo o planejamento, o controle institucional (SILVA; NIYAMA, 2017). 

A Contabilidade gerencial é o segmento contábil que gera as informações necessárias 

para o conhecimento sobre os lucros e custos ocorridos dentro das instituições. Por meio das 

informações adquiridas, são passadas orientações aos diversos departamentos internos e isso 

proporciona aos administradores de cada setor as informações que os permitam avaliar seus 

desempenhos das atividades, assim obterem resultados objetivos e claros para a satisfação de 

todos os usuários (CREPALDI, 2017). Suas principais características básicas são: público 

alvo, objetivo, restrições, tipos de informações, natureza das informações e escopo. O público 

alvo é representado pelos funcionários, gerentes e executivos das instituições, ele está ligado 

aos objetivos que se caracterizam por informar as decisões internas tomadas pelos 

funcionários e gerentes, a fim de controlar o desempenho operacional. Os tipos de 

informações são as financeiras e também as medidas operacionais e físicas sobre processos 

internos, fornecedores, clientes e concorrentes. A natureza das informações: são mais 

subjetivas e sujeitas às origens válidas, relevantes e precisas. Por fim, o escopo que estão 

desagregada às informações, decisões e ações locais empresariais. (CREPALDI, 2017). 

A função da Contabilidade Financeira é gerar informações dentro dos padrões legais 

e em conformidade com os princípios da contabilidade para atender aos usuários internos. Ela 

é o sistema de geração de demonstrações financeiras para propósitos externos. Este sistema é 

muito influenciado por órgãos ou autoridades que regem os princípios e normas contábeis. 

Essa influência é dada pelo vínculo entre contabilidade financeira e as normas contábeis, 

obedecendo às alterações das normas(CREPALDI, 2017). 

Dentro da contabilidade financeira, utilizam-se demonstrações contábeis: DRE e 

lucro ou prejuízo do exercício como informativo da situação das instituições. A demonstração 

do resultado do exercício (DRE) é uma demonstração contábil dinâmica que tem como função 

evidenciar as formações dos resultados líquidos, devendo ter alterações em exercícios, por 

meio dos confrontos das receitas, custos e resultados, apuradas segundo o princípio da 

competência, sua principal vantagem é a possibilidade de previsões, ou seja, o futuro também 

passa a fazer parte da contabilidade. A (DRE) é a exposição, de forma dedutiva do resultado 

das operações da empresa durante determinado período, de forma a destacar o resultado 
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líquido e englobartodas as receitas, despesas, ganhos e perdas, independente de seus 

pagamentos e recebimentos, em virtude do regime de competência (SILVA; NIYAMA, 

2017). 

E a demonstração dos lucros ou prejuízos do exercíciona contabilidade representa 

uma demonstração financeira elaborada pela diretoria de uma sociedade por ações, de 

divulgação obrigatória e caracteriza - se pelo acréscimo nas contas de investimentos pelo 

reconhecimento da parte do investidor no lucro do período gerado pela investida que será 

registrada em contra partida, no resultado do período, como receita da investidora, na conta 

“Receita de equivalência patrimonial” (MARTINS et al, 2017). 
 
 

Os gestores necessitam de informações de custos e lucratividade de suas linhas de 
produtos, seguimentos do mercado e de cada produto e cliente. Necessitam de um 
sistema de controle operacional que acentue a melhoria de custos, de qualidade e de 
redução de tempo de processamento das atividades desenvolvidas por seus 
funcionários (CREPALDI, 2017, p. 03). 

 
 
A tomada de decisão dentro das instituiçõesestá ligada à necessidade, em primeiro 

lugar, de que seja realizado todo um planejamento para que elas sejamprecisas, e tragam 

benefícios futuros.É um processo de conhecer e resolver problemas. Literalmente, esse 

processo é composto por duas etapas: conhecimento e resolução dos problemas. Na etapa de 

conhecimento, as informações sobre as situações dos mesmos são acompanhadas com o 

intuito de descobrir o ocasionamento das imperfeições. A etapa de resolução do problema é 

apontada quando os caminhos escolhidos das ações são inteligentes e soluções eficazes são 

selecionadas e executadas (FERREIRA, 2010). 

A contabilidade é de grande auxílio nas tomadas de decisões administrativas, pois 

antes de se tomar alguma decisão é necessário obter vários conhecimentos de fatos passados e 

atuais visando ao futuro, ela recolhe todos os dados econômicos e financeiros, registrando-os 

e apresentando-os em forma de relatórios ou comunicados, que auxiliam nos processos 

decisórios.  Esses processos exigem o envolvimento dos gestores, desde o planejamento até a 

implantação de medidas, com o intuito de obter os resultados esperados. Diante disso, as 

informações contábeis geradas são de suma importância para os processos decisórios. A 

Contabilidade possibilita ter um controle permanente do patrimônio, buscando evidência e 

descrição, por meio de suas técnicas (IUDÍCIBUS, 2006). 

Há instrumentos contábeis que auxiliam para as tomadas de decisões empresariais, 

alguns deles são: análise das demonstrações financeiras (demonstrações contábeis) que se 

refere ao conjunto de demonstrativos padronizados por normas contábeis, com informações 
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retiradas de livros e documentos que compõem o sistema contábil de uma empresa. As 

demonstrações contábeis são responsáveis por evidenciar a situação patrimonial e financeira 

de uma instituição (MARTINI, 2013). O fluxo de caixa que é identificado como a 

movimentação do caixa, tem como seu objetivo básico projetar as entradas e saídas de 

recursos financeiros em um determinado período, buscando analisar as opções de aplicação 

dos saldos existentes ou a necessidade da busca de novos recursos (BRITO, 2005).Aanálise 

econômica financeira é de suma importância, pois auxilia todos os interessados a conhecer a 

gestão aplicada na empresa. A análise da empresa centra-se em torno de questões 

fundamentais para efetuar os seus indicadores econômico-financeiros, tais como: o equilíbrio 

financeiro, a rentabilidade dos capitais, o crescimento e o risco. Utilizam - se informações das 

demonstrações financeiras, para avaliar o potencial das empresas nas quais desejam investir, a 

bancos para conceder empréstimos às empresas (MARTINS, 2002). Orçamento empresarial 

está relacionado a dois tipos de orçamento, sendo eles: orçamento de capital ou investimento, 

e o orçamento operacional ou de período. O orçamento de investimento faz análise de 

diversos investimentos de que dispõe a empresa para expandir a sua capacidade de produção e 

comercialização. No orçamento operacional estão receitas e custos, orientado pelos objetivos 

e metas propostos pela organização. É formado pelo orçamento de vendas, de produção, de 

despesas, de caixa e DRE projetada (LUNKES, 2003). O planejamento tributário destaca-se 

como uma atividade empresarial desenvolvida de forma preventiva e utiliza a contabilidade 

gerencial que contribui positivamente para o sucesso das empresas, sobretudo, nas medidas de 

planejamento tributário que possam contribuir para melhora de seus resultados 

(LATORRACA, 2000). Agestão de custos que consiste em um instrumento gerador de 

informação para todos os níveis gerenciais, auxilia seus usuários internos e externos, fazendo 

com que ocorra um desembolso financeiro. Para que esse método seja apresentado, é 

necessária a identificação dos centros de custos auxiliares e produtivos, para que haja a 

separação dos custos diretos e indiretos do custo total, criando a possibilidade de prestação de 

serviços ou as entregas de bens em troca de recebimentos do ativo, conhecido como dinheiro 

(SILVA; NIYAMA, 2017). 
 
 

A tomada de decisão requer o conhecimento de fatos passados e presentes com 
vistas ao futuro. Esse processo exige o envolvimento do gestor desde o 
planejamento até a implantação de medidas corretivas para a obtenção do 
desempenho esperado. Nesse sentido, as informações geradas pela Contabilidade 
são de extrema importância para o processo decisório, devendo ser utilizadas como 
ferramenta de auxílio a gestão no processo de tomada de decisão. A Contabilidade 
possibilita o controle permanente do patrimônio, buscando a evidenciação e 
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descrição, por meio de suas técnicas, desse patrimônio e da posição financeira e 
econômica da organização (IUDÍCIBUS, 2006, p. 201). 

 
Conforme analisado, reforça-se a ideia de que a contabilidade é uma das ferramentas 

mais importantes nas tomadas de decisões empresariais, ela está ligada aos planejamentos e 

controles internos de toda e qualquer instituição, pode influenciar em ações positivas ou 

negativas dentro das empresas. Portanto, as tomadas de decisões caracterizam-se após a 

identificação de um problema, e deve procurar de forma inteligente soluções para resolvê-lo 

de maneira que não traga prejuízos e não resulte em danos futuros para as instituições 

empresariais. 

Não se pode esquecer que não existe título de contador gerencial na empresa, mas o 

que se observa é a ciência de que o desenvolvimento desta função é realizado pelo próprio 

contador, o mesmo deve ter uma mente aberta para desempenhar em todos os momentos este 

sistema de contador empreendedor, ativo e esclarecedor de informações para seus clientes. 

 

3 METODOLOGIA  

 

Neste trabalho a pesquisa classifica-se em seu objetivo como exploratória. Segundo 

Gil (2002), a pesquisa exploratória proporciona melhor entendimento sobre um problema, 

tornando-o mais claro. Para o desenvolvimento da mesma é necessário estudos bibliográficos 

ou entrevistas com pessoas que conheçam na prática o problema pesquisado. Ela ajuda o 

pesquisador a obter uma maior análise do contexto estimulando a pesquisas em prol da 

resolução do problema. A escolha por esse tipo de pesquisa justifica-se, pois vai além da mera 

descrição da evolução da contabilidade, explora os dados existentes e apresentando vários 

outros conceitos que surgiram em decorrência dessa evolução. 

Em relação à abordagem de pesquisa, este trabalho foi realizado a partir deuma 

pesquisa qualitativa. Segundo o autor Minayo (2001), a pesquisa qualitativa é utilizada para 

compreensão de questões próprias reais como opiniões, motivos, valores e atitudes, 

procurando sempre fatos que se vinculem à ciência social. A escolha dessa abordagem 

justifica-se, pois, com esse método, é possível apresentar a real importância a percepção das 

entrevistadas quanto ao assunto abordado. 

As fontes utilizadas para a realização desta pesquisa foram as primárias, segundo 

Cunha (2001), correspondem a novas ideias e informações de acontecidos e caracteriza-se 

pelo primeiro registro formalizado de algum acontecimento. Na elaboração do 

trabalho,utilizaram-se as fontes primárias na análise e discussão dos resultados, pois ali 
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aconteceu o primeiro tratamento das perguntas realizadas às entrevistadas; e,as fontes 

secundárias, segundo Cunha (2001),relaciona-se a um tipo de pesquisa que inclui a 

participação de um segundo autor no tratamento do contexto pesquisado. Para melhor 

entendimento sobre o contexto do trabalho, foi elaborado um referencial teórico, no qual 

foram apresentadas informações importantes acerca do tema. 

O procedimento de pesquisa utilizado foi à entrevista. Justifica-se a escolha desse 

procedimento, pois foi realizado com o propósito de responder o problema abordado na 

pesquisa. Para isso foi aplicado um de roteiro de entrevista a 02 (duas) contadoras atuantes no 

Município de Unaí. As entrevistas ocorreram no dia 13 de maio de 2019, primeiramente 

fomos até a empresa Cerrado Agronegócios e conversamos com a entrevistada 01 utilizando 

um gravador onde ficou registrada toda a entrevista. Posteriormente, fomos à Contabilidade 

Bastos e aplicamos o mesmo método com a entrevistada 02. Após a aplicação das entrevistas, 

todas as respostas foram transcritas, sem alterações e analisadas com o propósito de finalizar o 

trabalho e responder o problema apresentado. Segundo Gil (2002), na aplicação de um roteiro 

de entrevista, o entrevistador tem a responsabilidade de registrar as respostas de maneira hábil 

preocupando-se em escrever exatamente o que foi dito pelo entrevistado, garantindo que sua 

resposta fique específica e completa. 

 

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 

O presente trabalho utilizou a “História e Evolução da Contabilidade: dos primórdios 

à contemporaneidade” como temática norteadora da pesquisa, tendo motivação do trabalho a 

seguinte problemática: Qual a percepção dos contadores do Município de Unaí, quanto à 

modernização da contabilidade nos últimos Dez anos? 

Com o intuito de responder à problemática acima, foi realizada uma pesquisa de 

campo no dia 13 de Maio de 2019, com 2 (duas) contadoras, da diretoria geral empresa 

Cerrado Agronegócios e Contabilidade Bastos, ambas atuam no município de Unaí/MG, por 

meio de uma entrevista semiestruturada com as seguintes perguntas: Qual a sua percepção 

sobre a evolução da contabilidade nos últimos 10 (dez anos) (01); Quais os benefícios 

proporcionados aos usuários com a evolução contábil (02); Na sua visão, a necessidade pela 

informação contábil por parte dos usuários aumentou nos últimos anos (03); Como a 

contabilidade influencia nas tomadas de decisões e nos controles empresariais (04). O que nos 

possibilitou a conclusão dos resultados apresentados nas considerações finais.  
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O primeiro questionamento realizado refere-se qual a sua percepção sobre a evolução 

da contabilidade nos últimos 10 (dez) anos? Obteve-se a seguinte resposta: 
 
 

Contadora 1: A contabilidade teve grandes avanços na última década, principalmente os 
computacionais, fizeram com que: os sistemas contábeis se expandissem rapidamente, aumentando 
a capacidade e a velocidade de processamento das informações para melhor tomada de decisão. 
Além dos avanços tecnológicos foram criadas Leis e Decretos que marcaram essa evolução(sic). 

 
Contadora 2: A contabilidade em si como ciência nos últimos dez anos não alterou praticamente 
em nada, é em quase nada; pois a forma de apurar o resultado continua a mesma.  De fato a maior 
alteração ocorrida no ramo da contabilidade, foi uma evolução gigantesca na área tecnológica, 
onde os contadores são obrigados em tempo recorde por meio de programas desenvolvidos pelos 
órgãos fiscalizadores apresentar informações fiscais de toda empresa, passível de multas 
exorbitantes pelo descumprimento da falta da entrega das declarações ou informações incorretas 
prestadas ao fisco(sic). 

 
 

Durante as entrevistas, pôde-se observar concordância no fato de que o avanço 

tecnológico na última década foi, na opinião das entrevistadas, o maior ocorrido e que foi de 

suma importante para o avanço da contabilidade. A primeira entrevistada destaca que o 

avanço tecnológico influenciou, pois os sistemas contábeis adquiriram mais velocidade na 

geração das informações necessárias nas tomadas de decisões. A segunda entrevistada dá 

ênfase ao quão o avanço tecnológico exigiu dos contadores a apresentação de informações 

fiscais corretas e precisas das empresas em tempo recorde prestadas ao fisco, uma vez que 

caso isso não aconteça o ocorrido é passível de multas. Diante dos fatos citados acima, 

observa-se que o avanço tecnológico e o avanço da contabilidade na última década tiveram a 

mesma importância. As informações mais rápidas e precisas geradas pelos sistemas contábeis 

são enviadas para o fisco com menos riscos de informações fora dos prazos ou falsas, 

ademais, auxiliam nas tomadas de decisões empresariais trazendo mais segurança aos 

gestores. 

A contabilidade evoluiu de forma direta e precisa. Da mesma forma houve também a 

evolução da tecnologia, a inclusão dos computadores fez com que fossem desenvolvidos os 

sistemas contábeis, os quais trouxeram uma visão mais ampla das estruturas e dos custos 

patrimoniais.Essas evoluções permitiram que as informações fossem apuradas e repassadas de 

formaclara e precisa, auxiliandonas rápidas e seguras (SÁ, 1997). 

Observa-se que a evolução contábil e tecnológica não foi um avanço ocorrido apenas 

na percepção das entrevistadas, conforme o autor Sá destaca, esses dois avanços assumem um 

papel de suma importância dentro das instituições, pois, a partir dos sistemas contábeis 

criados pela tecnologia os usuários conseguem obter uma visão mais ampla dos 

acontecimentos internos podendo ter melhor controle dentro das instituições. 
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O segundo questionamento realizado refere-se: aquais os benefícios proporcionados 

aos usuários com a evolução contábil? Obteve-se a seguinte resposta: 
 
 

Entrevistada 1: Com o avanço da contabilidade, torna-se necessário profissionais mais capacitados 
não só para cumprir exigências legais, mas também para atender aos usuários com informações 
precisas e rápidas e assim melhor tomada de decisão nos processos gerenciais. (sic). 

 
Entrevistada 2: Na minha opinião o maior beneficiário chama-se fisco tanto municipal, estadual e 
federal, visto que diante de tantas informações que lhes são prestadas obrigatoriamente, 
mensalmente são feitos cruzamento de dados que são efetuados pelo os órgãos do governo; os 
contribuintes sendo eles  pessoa física ou jurídica,  se tornaram alvo de vários tipos de  
fiscalizações eletrônicas. Não necessitando a presença física de um auditor fiscal para realização 
de uma fiscalização. (sic). 

 
 

Conforme destacado acima,o avanço da contabilidade exige profissionais mais 

capacitados, que sejam capazes de se adequar em às exigências de maneira precisa, para 

manter alinhados os controles empresariais,É ele que auxilia nas tomadas de decisões nas 

instituições, facilitando também de maneira pontual os escritórios de contabilidades a se 

organizarem, já que com o avanço contábil vieram também programas que cruzam todos os 

dados das empresas, os quais são transmitidos para o fisco municipal, estadual e federal 

mensalmente facilitando tanto a vida da contabilidade quanto a do governo que não precisa 

mais mandar fiscais constantemente para fiscalização. Diante disso, nota-sequea necessidade 

de profissionais capacitados e sistemas que cruzam informações transmitidas mensalmente 

foram benefícios importantestrazidos pela evolução contábil, conforme falado acima, com o 

cruzamento dos arquivos enviados para o fisco mensalmente, os processos internos se tornam 

mais rápidos e precisos influenciando também nas decisões empresariais necessárias a serem 

tomadas.“O profissional que atua ou pretende atuar nessa área deve ser dotado de um perfil 

notadamente interdisciplinar. Ao conhecimento e formação contábil, deve associar um 

mínimo domínio dos princípios e normas aplicáveis [...]” (POHLMANN, 2010, p. 15). 

Nota-se que o avanço da contabilidade proporcionou diversos benefícios aos seus 

usuários, como sistemas que transmitem mensalmente todas as informações de 

obrigatoriedade das empresas, de forma mais ágil e precisa, além de exigir também, 

profissionais mais dotados e melhor capacitados que consigam utilizar todos esses benefícios 

em prol das instituições. 

O terceiro questionamentorealizado refere-se a: Na sua visão, a necessidade pela 

informação contábil por parte dos usuários aumentou nos últimos anos? Obtendo-se a 

seguinte resposta: 
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Entrevistada 1: Sim, pois somente com informações precisas e em tempo hábil os usuários serão 
competitivos em sua área e consequentemente terão melhores resultados. (sic). 

 
Entrevistada 2: Com certeza. Consideravelmente nos dias de hoje os gestores, fornecedores, 
investidores e instituições financeiras, baseiam-se nas informações prestadas pelas demonstrações 
contábeis para tomadas de decisões. (sic). 

 
 

Conforme apontado, na última década a necessidade por informações contábeis 

aumentou pelo simples fato de seus usuários necessitarem de informações de seus 

demonstrativos para tomada de decisãoem benefíciodas instituições. Percebe-se que existiu 

uma grande necessidade de informações contábeis nos últimos anos geradas, em tempo ágil, 

para que influenciassem positivamente nos controles internos empresariais. 
 
 

O usuário das informações contábeis já não são somente os proprietários; outros 
usuários, como sindicatos, governo, fisco, investidores, credores também possuem 
interesse em sabersobre uma empresa. Um sistema de informações é um conjunto de 
submetidas inter-relacionadas que funcionam conjuntamente para coletar, processar, 
armazenar, transformar e distribuir informações para fins de planejamento, tomada 
de decisões e controle empresariais ágeis e precisos (CREPALDI, 2017, p. 03). 

 
 

A necessidade por informações contábeis nos últimos anos vem aumentando, pelo 

fatode isso não se tratar mais de um assunto de interesse de algumas partes envolvidas nos 

negócios das instituições.Nos dias atuais, qualquer envolvido em uma organização, seja do 

proprietário até sejam credores, vem a necessidade de acompanhar a situação contábil da 

instituição, e, a partir disso,tomar as melhores decisões em prol da organização. 

O quarto questionamento realizado refere-se a Como a contabilidade influencia nas 

tomadas de decisões e nos controles empresariais, obtendo-se a seguinte resposta: 
 
 

Entrevistada 1: A contabilidade tem grande influência em todos os processos gerenciais de uma 
organização e quando elas possuem um profissional capacitado que saiba orientar, atender às 
exigências legais e fornecer informações rápidas e confiáveis para melhor tomada de decisões, 
seus usuários serão mais competitivos no mercado em que atuam.(sic). 

 
Entrevistada 2: A contabilidade é uma ferramenta imprescindível para os gestores empresariais, 
pois por meio das demonstrações contábeis é possível analisar a situação real em que a empresa 
encontra-se, possibilitando um planejamento eficaz emais seguro para tomadas de decisões. (sic). 

 
 

Como se pode observar pelas respostas, a contabilidade tem grande influência em 

todos os processos empresariais, pois por meio das demonstrações contábeis é possível 

analisar a situação real das empresas, planejar e controlar eficazmente a organização.Diante 

dos fatos abordados acima,é notório que a contabilidade está entre as ferramentas mais 
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importantes nas organizações. Ela permite observar qual a saúde financeira da empresa 

mantendo-abem estruturada e fluente no mercado. 

A Contabilidade possui ferramentas especialmente estruturadas para registrar, 

compreender, analisar e identificar situações que possam alterar o patrimônio de instituições. 

Há tempos deixou de ser uma ferramenta para apenas atender às exigências do fisco 

apresentadocomo uma ferramenta indispensável na tomada de decisões pelos seus usuários 

(MARTINI, 2013).  

Portanto a contabilidade é uma das ferramentas mais importantes dentro das 

instituições, é a partir dos registros apresentados pelos sistemas contábeis, que se torna 

possível analisar como está a organização e quais decisões podem ou não ser tomadas dentro 

delas. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com o intuito de conhecer a história e evolução da contabilidade de seus primórdios 

e contemporaneidade, tema principal desse trabalho, determinou-se como objetivo geral dessa 

pesquisa, analisar a percepção dos contadores do Município de Unaí, quanto à modernização 

da contabilidade nos últimos 10 (dez) anos. 

O primeiro objetivo desse trabalho foi alcançado e teve como finalidade caracterizar 

a evolução da contabilidade. O resultado dessa pesquisa pode ser verificado no item 4 

(pesquisa empírica) através da primeira pergunta respondida pelas entrevistadas. Conforme 

exposto, os avanços tecnológico e contábil foram de extrema importância, pois permitiram 

que a contabilidade se estruturasse, tomando forma para ser compreendida por todos os 

grupos de pessoas, independentemente de suas formações. Os sistemas contábeis que 

surgiram por meio da inclusão dos computadores puderam ser considerados como um dos 

mais importantes ocorridos do contexto, pelo fato de que o trabalho passou a ser executado de 

forma mais rápida e segura, orientando nas tomadas de decisões, tornando-as mais precisas. 

Tudo isso resulta na desenvoltura das instituições permitindo-as que cresçam, alcancem suas 

metas.  

O segundo objetivo foi alcançado, pois se identificaram as fases históricas da 

evolução da contabilidade. Este resultado pode ser identificado no item 2.1 (referencial 

teórico). Concluindo que a contabilidade jamais esteve estagnada, ela vem evoluindo 

paulatinamente com a sociedade. Antigamente os registros eram feitos de maneira simples e 

não garantiam segurança aos seus usuários, atualmente esses registros são claros e seguros, 
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proporcionam melhores resultados às instituições. Isso é necessário para que as mesmas 

obtenham com habilidade as informações que são de interesse delas e responsabilidade 

contábil.  

O terceiro objetivo foi alcançado, pois foi possível conhecer as influências da 

contabilidade nos controles empresariais. Esse resultado pode ser identificado no item 4 

(pesquisa empírica) na pergunta 04 respondida pelas entrevistadas. Conforme exposto, é 

essencial à contabilidade para tomada de decisões nas instituições, ela possui ferramentas 

importantes no controle financeiro, o qual responsável por registrar toda movimentação que é 

apresentado em seu balanço patrimonial identificando em tempo real a situação em que se 

encontra, evitando que sejam tomadas atitudes prejudiciais para a instituição. 

O quarto e último objetivo do trabalho foi alcançado, pois foi possível analisar os 

avanços contábeis na ótica dos contadores nos últimos 10 (dez) anos. Esse resultado pode ser 

identificado no item 4 (pesquisa empírica) na pergunta 02 e 03 respondidas pelas 

entrevistadas. Diante das respostas foi possível identificar quea evolução contábil beneficiou 

muito a vida dos profissionais vinculados à área, porém com essa evolução, fez-senecessário 

profissionais capacitados para interpretar os sistemas para executar tarefas utilizando as 

benfeitorias adreindasda evolução. Sem os conhecimentos necessários para a execução desses 

benefícios, o profissional terá mais dificuldade em desenvolver sua capacidade profissional 

podendo até mesmo trazer consequências prejudiciais para as instituições. Entende-se que, 

com o passar do tempo, a necessidade de acesso à contabilidade se expandiu, pois dela vem 

informações cada vez mais relevantes para seus usuários, fato que a fez ser mais observada, 

estudada e comparada, não somente pelos proprietários das instituições. Nos dias atuais os 

usuários da contabilidade são divididos em dois grupos, os usuários internos, representados 

pelos sócios, acionistas, gestores e funcionários; e, os usuários externos, representados pelos 

governos, sociedade, fornecedores, sindicatos, bancos entre outros. Como colocado acima, 

todos tem interesse nas informações contábeis das instituições, a partir da contabilidade é 

possível analisar situações atuais e futuras, o que acaba sendo primordial, na previsão de 

danos às mesmas. Aos investidores, a análise aos demonstrativos apresentados pela 

contabilidade é ainda mais importante, não há interesse das partes investirem em empresas 

que possam vir a apresentar riscos de danos futuros. 

É notório, pela fala das entrevistadas, o quão o avanço da contabilidade influenciou 

positivamente nos últimos 10 (dez) anos. A contabilidade é primordial na vida da sociedade, 

de modo geral, porém nas instituições, essa necessidade é ainda maior para que todas as 

decisões tomadas sejam seguras e garantam a saúde financeira das empresas. 
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Portanto, conclui-se que contabilidade evoluiu bastante nesses últimos 10 (dez) anos, 

trazendo junto a essa evolução benefícios tanto para as instituições que obtiveram e obtêm 

resultados mais rápidos, precisos e seguros de todos os processos contábeis, quanto para os 

governos que recebem todas as documentações de envio mensal obrigatório para ele, a partir 

dos sistemas contábeis pela tecnologia da internet que também foi um dos maiores avanços 

ocorridos nos últimos anos de acordo com as entrevistas, não sendo mais necessário o envio 

de fiscais mensais até os escritórios de contabilidade. 

Por fim, a partir dos campos pesquisados, apresenta-se a orientação de estudos mais 

aprofundados sobre o assunto abordado, em decorrência de que existem vários outros campos 

importantes dentro da história e evolução da contabilidade que merecem ser pesquisados onde 

consequentemente isso acabará promovendo mais conhecimentoao pesquisador. 
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RESUMO: O presente artigo tem o objetivo de indicar o crescimento econômico no 
município de Unaí/MG com o apoio de uma cooperativa de crédito (estudo no Sicoob 
Noroeste de Minas). Primeiro se descreve qual a importância de uma cooperativa de crédito 
para o crescimento da comunidade. Posteriormente, discute-se qual a importância das 
cooperativas de crédito para os cooperados. O presente trabalho se justifica pela curiosidade e 
interesse de obter informações e conhecer melhor as funcionalidades das cooperativas de 
crédito e como influenciam no Noroeste Mineiro.A partir disso,chegou-se àconclusão de que 
a cooperativa Sicoob Noroeste de Minas tem participação ativa no desenvolvimento da região 
e de seus cooperados, sempre buscando as melhores formas para auxiliar a sociedade e o 
crescimento de seus associados. 
 
Palavras-Chave: Cooperativismo. Crescimento Econômico. Sicoob Noroeste de Minas 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Uma cooperativa de Crédito é uma associação de pessoas que buscam, por meio da 

ajuda mútua, sem fins lucrativos, uma melhor administração de seus recursos financeiros. 

Uma cooperativa de crédito é bastante benéfica ao município, ajuda no crescimento da 

comunidade, gera empregos, fornece empréstimos. Ademais atendem aos interesses da 

população em relação ao sistema bancário comercial, pois geram mais oportunidades 

financeiras aos seus parceiros locais e ao município. 

Nas cooperativas, todos investem e lucram ao mesmo tempo.  O passo fundamental de 

uma cooperativa é a transparência, a honestidade e a humildade, pois há um 

comprometimento para com os associados e beneficiados. 

 
6 Acadêmica do 1º período do curso de Ciências Contábeis da Faculdade de Ciências e Tecnologia de Unaí – 
FACTU; 
7 Acadêmica do 1º período do curso de Administração da Faculdade de Ciências e Tecnologia de Unaí – 
FACTU; 
8Acadêmica do 1º período do curso de Administração da Faculdade de Ciências e Tecnologia de Unaí – FACTU; 
9Acadêmico do 1º período do curso de Administração da Faculdade de Ciências e Tecnologia de Unaí – 
FACTU; 
10 Professora do Curso de Administração e Ciências Contábeis na FACTU, e Coordenadora do NAC, Mestre em 
Marketing. 
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A Cooperativa de Crédito Sicoob Noroeste de Minas apresenta um balanço positivo 

aos seus associados O Sicoob Noroeste conta com cerca de 6.800 associados e atua há mais de 

duas décadas no Noroeste de Minas, através da agência central em Unaí, Arinos, Buritis, 

Formoso, Riachinho e no Posto de Atendimento localizado na Capul, isso com base no ano de 

2017. (LOPES; José Ney,2018) 

Para escrever o presente trabalho, foi necessário fazer a seguinte pergunta: Como uma 

cooperativa de crédito ajudou no crescimento econômico do Noroeste Mineiro nos últimos 

dois anos? Como objetivo geral, indicar o crescimento econômico no município de Unaí MG 

com o apoio da cooperativa Sicoob Noroeste de Minas. Os objetivos específicos têm como 

finalidade pesquisar como é o processo de aprovação de crédito oferecido pela cooperativa e 

conhecer a importância da cooperativa de crédito para o cooperado. 

A escolha do tema em questão se justifica pela vontade de os pesquisadores têm em 

aprofundar seus conhecimentos das funcionalidades de uma cooperativa de crédito e sua 

importância para os cooperados e a comunidade. 

O trabalho foi dividido em cinco partes, a primeira parte introdução, seguindo do 

referencial teórico, que aborda o estudo das Cooperativas de crédito e sua importância para o 

crescimento da comunidade e, Cooperativas de crédito e sua importância para o crescimento 

do cooperado. Como terceira parte a metodologia utilizada, na quarta foi feita a análise e 

discussão dos resultados e, por último, a quinta parte são as considerações finais do artigo. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 COOPERATIVAS DE CRÉDITO E SUA IMPORTÂNCIA PARA O CRESCIMENTO 

DA COMUNIDADE 

 

Este tópicoaborda o que é uma cooperativa de crédito e como ela atinge o meio onde 

se encontra, qual a sua importância para a comunidade e como o seu próprio crescimento 

pode interferir no crescimento regional. 

Uma cooperativa de crédito pode ser entendida como uma instituição financeira sem 

fins lucrativos, em que seus beneficiários são sócios e têm participação ativa em seu 

desenvolvimento. Essas cooperativas têm como finalidade auxiliar e apoiar, por exemplo, 

produtores rurais, sendo que nelas seus cooperados podem realizar qualquer transação 

financeira. 
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Atualmente as cooperativas de crédito competem com os bancos tradicionais, por seu 

preço ser mais baixo, isso acaba ajudando ainda mais seus cooperados. No Brasil, de acordo 

com o Portal do Cooperativismo Financeiro, existem cerca 1.100 cooperativas de crédito, 

sendo que as duas maiores são: o Sicred, criado no Rio Grande do Sul e presente em 11 

estados brasileiros e o Sicoob que tem grande ênfase nos estados de Minas Gerais, São Paulo 

e Santa Catarina. (PORT,2016). 

A respeito da origem das cooperativas de crédito, Jaques e Gonçalves dizem que: 
 
 

A primeira cooperativa central a operar com crédito no Brasil foi fundada, 
provavelmente, em 1912, na cidade de Porto Alegre. Tratava-se de uma cooperativa 
central mista com seção de crédito. As filiadas dessa central eram cooperativas 
agrícolas. No início da década de 20 do século passado, foi constituída a primeira 
federação de cooperativas de crédito do Brasil. No ano de 1925, foi atribuída ao 
Ministério da Agricultura a incumbência da fiscalização das cooperativas de crédito. 
(JACQUES; GONÇALVES, 2016, p. 496) 

 
 

Por ser uma instituição sem fins lucrativos seus recursos são deixados na 

comunidade, uma vez que os resultados são repartidos entre os sócios de acordo com sua 

participação em operações e movimentações, isso contribui para o crescimento da região. 

Jacques e Gonçalves explicam como são as cooperativas de crédito nas Américas:  
 
 

Nas Américas, o jornalista Alphonse Desjardins idealizou a constituição de uma 
cooperativa inspirada nos modelos preconizados por Raiffeinsen, Schultze-
Delitzsche e Luzzatti, que é conhecida hoje no Brasil como cooperativa de crédito 
mútuo. Sua principal característica é a existência de alguma espécie de vínculo entre 
os sócios, reunindo grupos homogêneos como os de clubes, trabalhadores de uma 
mesma fábrica, funcionários públicos etc. (JACQUES; GONÇALVES, 2016, p. 
496) 
 

 
Nas Américas não há uma grande influência na comunidade, pois influencia um grupo 

certo de pessoas.  O desenvolvimento da região é um dos aspectos que evidenciam a 

importância das cooperativas de créditos, pois elas são capazes de fornecer tudo o que uma 

pessoa física ou empresa precisa para desenvolver sua vida financeira.  Assim esse tipo de 

organização tem grande importância dentro de uma região. 

O setor cooperativo é de singular importância para a sociedade, uma vez que promove 

a aplicação de recursos privados e assume os correspondentes riscos em favor da própria 

comunidade onde se desenvolve. Representam iniciativas diretamente promovidas pelo 

cidadão, e importante para o desenvolvimento local, especialmente nos aspectos de formação 

de poupança e de financiamento de iniciativas empresariais, que trazem benefícios evidentes 
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em termos de geração de empregos e de distribuição de renda. (JACQUES; GONÇALVES, 

2016). 

As cooperativas de crédito influenciam muito no desenvolvimento da comunidade e 

cada vez mais tem ganhado espaço no âmbito financeiro nacional, por exemplo, o Sicoob é a 

quinta maior instituição financeira do Brasil, neste ranking todas as outras são instituição de 

renome, como o Banco de Brasil e a Caixa Econômica Federal. Como a primeira cooperativa 

foi criada por trabalhadores em busca de um sistema econômico que fosse mais justo, 

solidário e com melhores condições de trabalho, as cooperativas estão sempre pensando no 

melhor para seus cooperados, como se pode ver no próximotópico. 

 

2.2 COOPERATIVAS DE CRÉDITO E SUA IMPORTÂNCIA PARA O CRESCIMENTO 

DO COOPERADO 

 

Será verificada agora qual a importância das cooperativas de crédito e como 

influenciam na vida de seus cooperados. As Cooperativas de Crédito é de suma importância 

para os pequenos, médios e grandes produtores, pois por meio desses bancos os cooperados 

conseguem créditos (dinheiro) para adquirir maquinários, produtos e insumos para aumentar a 

sua produtividade. Ferreira; Gonçalves e Braga (2007, p.426) afirmam que:  

 
 
As cooperativas de crédito são instituições financeiras que tornam o acesso ao 
crédito mais fácil e barato, visto que reduzem os juros bancários, especialmente as 
taxas de cheque especial e de empréstimos. Diferenciam-se das demais instituições 
financeiras pelos seus objetivos e pelo público que pretendem atingir, em relação 
aos serviços financeiros (conta corrente, depósitos de longo prazo, seguros, 
créditos), buscando garantir maior cidadania.  

 
 

Apesar de ser uma instituição, as cooperativas de créditos ajudam o produtor rural da 

melhor forma possível. Vilela; Nagano e Merlo (2007, p. 100) também afirmam que as 

cooperativas de crédito é um meio eficaz para os produtores que buscam independência 

financeira, para melhoramento de sua produtividade. Além, de ser mais viável aos produtores, 

pois as cooperativas têm vantagem, como redução de juros.  

O sucesso dessas cooperativas vai muito além do dinheiro que fornecem aos seus 

cooperados, vai da confiança e amizade desenvolvida, cooperativa é agregação de valores, 

Vilela; Nagano e Merlo (2007, p. 101) dizem que “as cooperativas de crédito podem ser 

classificadas de acordo com a forma como estas se relacionam com seus cooperados.” Nas 

palavras de Lizote et al (2013) “as sociedades cooperativas se caracterizam por serem 
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coletividades de pessoas que se unem livremente com objetivos econômicos em comum, a fim 

de juntas atingirem seus objetivos, não visando ao lucro e sim o bem-estar geral.” No entanto, 

as cooperativas buscam um relacionamento com seus cooperados, para satisfazê-los.    

Dessa forma, se as cooperativas mantiverem um relacionamento familiar com seus 

cooperados, os dois lados tentem a crescer cada vez mais, com a cooperativa ajudando esses 

produtores, o crescimento de ambos é inevitável. As cooperativas não andam sozinhas, 

cooperar é agregar valor aos que utilizam de seus serviços, andando lado a lado. Apesar de 

serem instituições financeiras, não são bancos, mas fornecem as melhores condições para 

aqueles que os procuram.   

As cooperativas de crédito é uma das formas mais eficazes para o crescimento dos 

seus cooperados, para que a produção dos agricultores seja feita com eficiência, assim, 

atendendo o mercado. Araújo e Silva (2011, p. 118) afirmam que “as cooperativas de crédito 

despontam como uma alternativa para oferecer vantagens aos cooperados, diante do 

competitivo sistema financeiro.” Araújo e Silva (2011, p. 118) ainda dizem que: 

 
 

As cooperativas de crédito são uma alternativa de acesso, sobretudo, ao 
microcrédito, com inúmeros benefícios. Desde atendimento personalizado, produtos 
específicos para as demandas dos associados, empréstimos e financiamentos com 
juros baixos, menos exigências, além de maior rapidez e flexibilidade nas operações, 
uma vez que essas sociedades se concentram na satisfação das necessidades das 
pessoas, principalmente se comparadas aos bancos comerciais que focam o lucro. 

 
 

Com essas vantagens que as cooperativas oferecem, os cooperados tendem a visar ao 

crescimento de sua produtividade.  

Portanto as cooperativas de crédito têm grande influência na vida e no crescimento 

de seus cooperados, principalmente quando se trata de produtores rurais que estão sempre em 

busca de melhores formas de “render” seu dinheiro. 

 
3. METODOLOGIA 

 

A metodologia desta pesquisa foi definida para viabilizar a coleta, análise, 

interpretação, dedução e resultado dos dados obtidos através da problemática criada por este 

trabalho. Assim, a metodologia deste trabalho foi realizada por pesquisa exploratória de 

cunho qualitativo, com fontes primárias (pesquisa de campo) e secundárias (referencial 

teórico), além de utilizar as técnicas de pesquisa a abordagem conceitual (investigação 

teórica) e entrevistas (pesquisa empírica).  
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O tipo de pesquisa utilizada, no caso foi a qualitativa, agrupou “a que visa obter 

respostas válidas e informações pertinentes, é uma verdadeira arte, que se aprimora com o 

tempo, com treino e com experiência.”(LAKATOS;MARCONI,2007) Por essa ótica, o 

pesquisador visa aprender as diferentes perspectivas dos sujeitos que operam num 

determinado campo de atuação, de forma a compreender o sentido atribuído por esses sujeitos 

aos diversos fenômenos que estão presentes ou se constituem naquele espaço. Nesse viés, o 

intento maior não foi buscar números exatos graficamente, eis que a quantificação de dados 

para esta pesquisa seria inoportuna. O ambiente natural, no caso a Vara Cível delimitada para 

pesquisa foi a fonte direta para coleta de dados, e os dados obtidos caso a caso 

qualitativamente, é a essência do estudo.   

Como fontes de pesquisa ao estudo apresentado foram empregadas a primária e a 

secundária. Todas elas possuem a sua devida importância, cada uma, no contexto em que foi 

solicitada. As fontes primárias nada mais que é “realizado com pessoas que podem fornecer 

dado ou sugerir possíveis fontes de informação úteis.”(LAKATOS;MARCONI,2007)  Lado 

outro, as fontes secundaria ”pode ajudar a planificação do trabalho, evitar publicações e certos 

erros, representa uma fonte indispensável de informações.”(LAKATOS;MARCONI,2007)  

Dessa maneira, as duas fontes apresentadas foram essenciais para a construção do presente 

trabalho, uma vez que, a fonte secundária carregou a característica de obter os dados, já 

qualificados no referencial teórico, que embasou e contribuiu para a consolidação e 

tratamento dos dados coletados na pesquisa empírica pela fonte primária.  

Já a técnica empírica de pesquisa utilizada foi a entrevista, essencial ao escopo do 

estudo. “A entrevista tem como objetivo principal a obtenção de informação do entrevistado, 

sobre determinado assunto ou problema.” (LAKATOS; MARCONI, 2007). A técnica de 

entrevista foi satisfatória, pois conseguimos obter as informações necessárias para responder 

aos objetivos específicos. 

 

4 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

A entrevista foi realizada no dia 28/05/2019 com a gerente administrativa do Sicoob 

Noroeste de Minas, utilizando como instrumento de pesquisa, uma entrevista não estruturada, 

com três perguntas. Na primeira pergunta ao questionar como a cooperativa auxiliou no 

crescimento do Noroeste Mineiro nos últimos dois anos e se houve a promoção de algum 

projeto ou ação social nos últimos anos, a entrevistada respondeu que, de forma geral, o 

Sicoob Noroeste de Minas é um grande fomentador da economia local. Por meio de operações 



25 
 

de empréstimos e financiamento, o Sicoob tem um papel de extrema relevância no 

desenvolvimento econômico do noroeste mineiro. Atualmente sua carteira de crédito supera 

R$ 210 milhões. Este recurso está apoiando desde o crédito pessoal, crédito empresarial até o 

agronegócio. Importante salientar que toda a riqueza gerada fica no local de atuação da 

cooperativa. O Sicoob apoia diversas ações sociais, como se pode ver no resumo das ações 

sociais que foram implementadas pelo Sicoob no ano de 2018. 

Segundo Marcos Antônio Henrique Pinheiro (2008), as cooperativas de crédito ainda 

ocupam pouco espaço no cenário bancário nacional, porém vem tendo um crescimento 

expressivo no SFN (Sistema Financeiro Nacional). 

A cooperativa Sicoob Noroeste de Minas vem oferecendo à comunidade um grande 

crescimento social,por meio de suas ações, por exemplo, no ano de 2018 foi promovido o dia 

de cooperar, com o intuito de arrecadar produtos de higiene pessoal para pacientes e 

acompanhantes do Hospital Municipal de Unaí, além disso, ela fornece muitos empregos de 

forma direta e indireta na região. 

Na segunda pergunta, foi levantada a questão da aprovação de crédito, como seria 

esse processo para os cooperados. Ela respondeu que essa aprovação é feita a partir de uma 

análise cadastral, observam-se princípios básicos da seletividade, garantia, liquidez e 

diversificação dos riscos. O Sicoob Noroeste de Minas conduz suas avaliações de crédito com 

base nas premissas básicas do crédito: Caráter, Capacidade, Condições, Capital, 

Conglomerado (Grupo econômico) e colateral (Garantia). Prezamos para que o crédito seja 

oportuno, suficiente e adequado para apoiar os projetos dos associados. 

Ricardo Coelho (2010) diz que o crédito pré-aprovado em uma cooperativa de 

crédito poderia ser de grande valia, mas deve sempre se atentar com a implementação e 

manutenção, pois nos bancos tradicionais essa estratégia ainda possui características muito 

peculiares. 

É importante ressaltar que em um processo de aprovação de crédito há toda uma 

parte burocrática, sendo necessário avaliar o perfil da pessoa ou empresa em questão. O 

Sicoob, por ser a maior cooperativa de crédito do país, não poderia fazer diferente, pois cada 

associado é uma parte importante para a cooperativa. 

Já na terceira e última pergunta foi questionada a importância da cooperativa para o 

cooperado e também qual a importância do cooperado para a cooperativa, obtendo a seguinte 

explicação: A cooperativa promove a inclusão financeira, impulsiona o desenvolvimento 

socioeconômico local e regional, provê produtos e serviços financeiros a preços justos, 

inclusive pela devolução das sobras aos cooperados e repercute como regulador do mercado 
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financeiro. O cooperado é a razão da existência da Cooperativa. Tudo começa quando pessoas 

se juntam em torno de um mesmo objetivo, em uma organização onde todos são donos do 

próprio negócio. E continua com um ciclo que traz ganhos para as pessoas, para o país e para 

o planeta. Como se pode observar, a cooperativa Sicoob Noroeste de Minas presa pelo 

crescimento e a satisfação de seus cooperados, sempre seguindo seus princípios e buscando a 

excelência. 

Roberto Campos Neto (2019), atual presidente do Banco Central do Brasil frisa que 

as cooperativas de crédito criam um bom ambiente para troca de experiências, pois trazem os 

cooperados para as tomadas de decisão, o que estimula o espírito empreendedor e o interesse 

pelos conceitos financeiros. 

O Sicoob Noroeste de Minas traz como visão ser reconhecido por ser uma instituição 

financeira que impulsiona o desenvolvimento tanto econômico quanto social de seus 

associados, isso faz com que seus cooperados tenham uma confiança maior,em relação ao 

lugar onde estão depositando seu dinheiro e faz com que a comunidade tenha uma boa visão 

da cooperativa. 

Diante dos fatos citados acima se conclui que as cooperativas têm influência 

significativa no crescimento da região onde se encontra e que cada vez mais vem colaborando 

e investido no crescimento de seus cooperados. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com o intuito de definir como tema central deste trabalho, o cooperativismo 

aquecendo a economia regional (com estudo no Sicoob Noroeste de Minas), delimitou-se 

como objetivo geral desta pesquisa indicar o crescimento econômico no município de 

Unaí/MG com o apoio de uma cooperativa de crédito. 

O primeiro objetivo deste trabalho foi alcançado, teve a intenção de verificar como é o 

processo de aprovação de crédito oferecido pela cooperativa Sicoob Noroeste de Minas, onde 

se pode comprovar que a aprovação é de fácil acesso e de justa avaliação, pois a cooperativa 

está sempre pensando nas melhores formas de auxiliar seus cooperados.  

O segundo objetivo foi alcançado, pois foi possível identificar qual a importância das 

cooperativas de crédito para os cooperados, observa-se o quanto a cooperativa Sicoob 

Noroeste de Minas está preocupada e interessada em colaborar ao máximo com seus 

cooperados, seja por meio de uma aprovação de crédito facilitada,seja por meio dos vários 

benefícios oferecidos pela cooperativa. 
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Portanto, levando em consideração todos os dados obtidos e contidos neste artigo, os 

presentes pesquisadores concluíram o objetivo geral proposto, qual seja, indicar o crescimento 

econômico da região de Unaí com ajuda do Sicoob Noroeste de Minas. Na região, parte dos 

grandes e pequenos produtores rurais tem participação na cooperativa, sendo o município de 

Unaí um dos maiores produtores de grãos no país e os produtores tendo uma base para 

investimento no ramo, a região possui um nível de crescimento promissor, fazendo que cada 

vez mais os produtores se desenvolvam e, consequentemente, o município também. 

Por fim, com base nos pontos pesquisados, apresenta-se proposta para continuidade 

desta pesquisa, proposta essa consistente em analisar a visão dos cooperados diante da 

cooperativa. Fato isso, possibilitará, confrontar com o que foi exposto e analisado na referida 

pesquisa, principalmente verificar qual a influência da cooperativa no dia-dia dos cooperados. 
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Resumo: O presente artigo tem o objetivo de evidenciar como a contabilidade pode interferir 
nos métodos de preservação ambiental das empresas, em especial, as fazendas que atuam 
diretamente com os recursos naturais. Primeiro, apresentou-se o conceito e a importância da 
sustentabilidade, evidenciando o seu valor no meio social, onde necessita suprir as 
necessidades atuais e preservar para as gerações futuras. Posteriormente, discutiu-se a origem 
da contabilidade, como pode contribuir com as empresas e os métodos utilizados por tal, 
visando manter os seus clientes informados e atualizados de todas as transações realizadas. 
Logo após foi realizada uma pesquisa de campo, na qual foi possível comprovar a importância 
da comunicação do contador e do cliente, na área sustentável. Concluindo que atualmente as 
empresas apresentam maior interesse em trabalhar com estratégias sustentáveis, pois o 
mercado está cada dia mais exigente e a contabilidade é uma ferramenta primordial, pois 
através de seus planejamentos é possível alcançar excelentes resultados. 
 
Palavras-chave: Contabilidade. Sustentabilidade. Meio social. 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

A sustentabilidade é um assunto de suma importância e atualmente está se tornando 

um assunto de muita repercussão, pois a busca pelo desenvolvimento sustentável é inadiável, 

tanto por parte das empresas, como da sociedade em geral. Assim, pode-se dizer que o 

mercado atualmente só terá suas necessidade e expectativas satisfeitas quando o 

desenvolvimento econômico sustentável for abordado, levando em consideração a capacidade 

e os recursos das futuras gerações (DALMAGRO; OTT, 2002). Embora não seja muito 

abordado, a contabilidade através de seus demonstrativos contábeis tem papel fundamental 

nesse quesito, pois é capaz de relatar e mensurar os gastos e retornos que os balanços 

sustentáveis podem trazer durante determinado período. Por conseguinte, o presente artigo 

tenciona mostrar a importância do serviço contábil para as organizações, em especial nas 

atividades sustentáveis. 
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14 Aluno 1° período do curso de Ciências Contábeis da Faculdade de Ciências e Tecnologia de Unaí - FACTU. 
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Diante deste contexto, tem-se como problemática: Qual a cooperação social da 

contabilidade, quanto ao meio ambiente para uma propriedade rural em Unaí/MG, no período 

de 2016 a 2018? O objetivo geral se propõe a analisar os métodos utilizados pela 

contabilidade para um melhor desempenho da propriedade rural quanto ao meio ambiente. 

Como objetivos específicos: I) Conceituar a importância da sustentabilidade e sua repercussão 

atual; II) Analisar a colaboração da contabilidade com a Fazenda Ouro Verde na preservação 

do meio ambiente; III) Verificar os resultados alcançados e a importância do serviço contábil. 

A questão ambiental é um tema que vem sendo cada vez mais discutido e valorizado 

pelas organizações, em especial os produtores rurais, pois trabalham diretamente com os 

recursos naturais (o ar, o solo, a água e os seres vivos) e consequentemente são mais cobrados 

e exigidos por isso. Também é importante observar que são os responsáveis pela produção 

dos alimentos que estão na mesa da população todos os dias. Diante destas colocações, fica 

evidente a necessidade de estudar e aprofundar no tema em questão, podendo mostrar como o 

contador pode contribuir e auxiliar o produtor nas suas decisões diárias, em especial, as 

questões ambientais e sua influência no resultado financeiro da propriedade rural. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 CONCEITO E IMPORTÂNCIA DE MÉTODOS SUSTENTÁVEIS NO MEIO SOCIAL 

CONTÁBIL 

 

Diante do aumento da degradação ambiental, a população em geral se viu no dever 

de cuidar dos recursos provindos do meio ambiente, visto que as empresas é fator prejudicial 

e muitas estão se adequando em trabalhar com métodos sustentáveis. 

A definição de sustentabilidade pode ser descrita como a capacidade de conseguir 

suprir as necessidades humanas, de modo que as organizações precisam utilizar meios que 

interfiram menos na integridade global do ecossistema, ou seja, na qualidade do ar, dos solos, 

das águas e dos seres vivos. Conforme Dalmagro e Ott (2002, p. 43), “a busca pelo 

desenvolvimento sustentável é inadiável, tanto por parte das empresas, como da sociedade em 

geral, pois tornou-se tornando uma questão importantíssimo para a continuidade das 

organizações e sobrevivência da população”. Os autores ainda ressaltam que o 

desenvolvimento econômico sustentável compreende a satisfação das necessidades e 

expectativas do mercado atual, sem comprometer a capacidade e os recursos das futuras 

gerações.  
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Ao se pensar em sociedade, pode-se dizer que é um conjunto de ações que visam 

conduzir a conscientização, gerar empregabilidade e reduzir as desigualdades sociais, também 

melhorar o acesso às necessidades e direitos básicos como educação e saúde. Deste modo, é 

possível observar que a sustentabilidade colabora com a sociedade como um todo. No aspecto 

ambiental as organizações visam à economia, com redução dos custos, reciclagem de lixos 

sólidos, reutilização de sobras de matéria-prima, adoção de projetos e práticas que conduzem 

à preservação e ao respeito total às leis ambientais do país. O financeiro se destaca na 

funcionalidade base, visando passar uma boa imagem da empresa, criando aspectos positivos 

aos seus colaboradores e à comunidade em geral. Portanto, o setor financeiro tem como 

função fornecer dados para controlar os gastos e fazer um trabalho eficiente e econômico, 

trazendo lucro para as organizações, produtos de qualidade e menor degradação ambiental. 

Assim, atualmente de maneira progressiva as organizações se conscientizam da 

importância da preservação ambiental e utilizam a participação contábil para os processos 

industriais. A contabilidade do meio ambiente tem crescido em importância para as empresas 

em geral, porque a disponibilidade e/ou escassez de recursos naturais e a poluição do meio 

ambiente tornaram-se objeto de debate econômico, político e social em todo mundo 

(TEIXEIRA, 2000 p. 3). Deste modo, chamam atenção no meio social, pois a sociedade está 

cada vez mais atenta se as organizações trabalham e utilizam métodos de sustentabilidade.  

A preservação ambiental é sem dúvida é questão que deve ser sempre discutida entre 

a sociedade, buscando a melhor formar de minimizar os danos ao meio ambiente. Com esses 

debates e discussões surgem novas formas de melhorar a sustentabilidade e consequentemente 

o papel da contabilidade ambiental. 

 

2.2 A ORIGEM DA CONTABILIDADE AMBIENTAL 

 

Toda organização, seja ela inscrita no cadastro do Estado ou da Receita, precisa de 

um contador, que tem como responsabilidade orientar e instruir seus clientes dos processos 

burocráticos auxiliando na escolha do melhor caminho. A contabilidade ambiental é um tema 

novo e que vem ganhando cada vez mais espaço, pois a comunidade passou a exigir das 

organizações maior comprometimento com o meio ambiente.  

Uma nova categoria de usuários de informações contábeis começou a surgir em 

meados da década de 60, no século passado, motivados pela insatisfação social. Nessa mesma 

década, o clube de Roma concluiu e divulgou um relatório intitulado ‘Os limites para o 

crescimento’, que continha projeções do crescimento populacional, poluição e esgotamento 
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dos recursos naturais. Esse conjunto de fatos criou condições propícias para se fazer 

exigências de acesso às informações contábeis do desempenho econômico e socioambientais 

das organizações. A partir de então, informações com características sociais passaram a fazer 

parte dos relatórios contábeis por meio do balanço social (TINOCO; KRAEMER, 2011). 

Tinoco e Kramer (2011, p. 63) conceituam Balanço Social como um “instrumento de 

gestão e de informação, que visa evidenciar, de forma, mais transparente possível, 

informações contábeis, econômicas, ambientais e sociais, do desempenho das entidades, aos 

mais diferentes usuários”. 

Para Ferreira (2011), o que motivou o surgimento da contabilidade ambiental foram 

os inúmeros problemas ligados às questões ambientais as quais a gestão das empresas vinha 

enfrentando principalmente a partir de 1990, quando ficou mais acentuada a gravidade dos 

problemas inerentes ao meio ambiente. Seguindo essa tendência, contadores, institutos de 

pesquisas, organismos profissionais e de governo passaram a desenvolver estudos com a 

finalidade de criar novos mecanismos ou ainda adaptar os procedimentos da contabilidade 

tradicional para satisfazer às demandas dessa nova realidade. 

A contabilidade ambiental passou a ter status de novo ramo da ciência contábil em 

fevereiro de 1998, com a finalização do relatório financeiro e contábil sobre passivo e custos 

ambientais pelo grupo de trabalho intergovernamental das Nações Unidas de especialistas em 

padrões internacionais de contabilidade e relatórios (United Nations Intergovernmental 

Working Groupof Experts on International Standards of Accoutingand Reporting – Isar, 

2011). Desde então, a contribuição social contábil no meio ambiente vem ganhando espaço e 

reconhecimento, pois organizações necessitam de profissionais contábeis com conhecimento 

nesta área.  

Assim para que o contador tenha expertise ambiental é necessário que saiba planejar, 

mensurar seus ativos e passivos, relatando o resultado alcançado, em especial, a influência da 

questão ambiental nestes resultados, que nem sempre é fácil apurar e medir, mas já existe 

alguns métodos contábeis. 

 

2.3 MÉTODOS UTILIZADOS PELA CONTABILIDADE PARA OBTENÇÃO DE 

RESULTADOS NA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E NOS PROCESSOS CONTÁBEIS 

 

A contabilidade tem uma preocupação com a preservação ambiental, visto que esta 

está diretamente ligada a fatores que geram a economia mundial. As empresas têm um papel 

fundamental nesse processo, uma vez que gera qualidade de vida aos funcionários e à 
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comunidade em que está inserida. Também parte de lucros de grandes empresas são 

derrubados por multas e indenizações por danos causados ao meio ambiente. Alguns métodos 

estão sendo utilizados pelo setor contábil das empresas para a obtenção de resultados 

positivos na questão ambiental. A conscientização já é um grande passo nesse setor. 

A contabilidade tem como base, a ciência de apresentar resultados e condições, 

fornecendo dados positivos na área a contribuir. O objetivo principal é orientar seus usuários 

internos e externos, das modificações que estão ocorrendo e que poderá vir a ocorrer. A 

Contabilidade do meio ambiente tem crescido e se torna cada vez mais importante para as 

empresas, em geral, porque a disponibilidade e/ou escassez de recursos naturais e a poluição 

do meio ambiente tornaram-se objeto de debate econômico, político e social em todo mundo 

(TEIXEIRA, 2000).  

Hansen e Mowen (2001) utilizam o conceito da ecoeficiência como motivo para 

explicar a necessidade das empresas de produzirem de forma mais ecológica e afirmam que as 

melhorias nos desempenhos ecológicos e econômicos podem e devem ser complementares; a 

melhoria no desempenho ambiental pode ser vista como uma questão de necessidade 

competitiva; o conceito de ecoeficiência é complementar ao desenvolvimento sustentável; e 

um aumento na eficiência operacional é proveniente do bom desempenho ambiental. Para o 

WBCSD – World Business Council for Sustainable Development (1992 apud CEBDS, 2006), 

ecoeficiência significa que as empresas devem fornecer bense serviços a preços competitivos, 

satisfazendo as necessidades humanas comqualidade de vida, reduzindo o impacto ambiental 

e o consumo de recursos aolongo do ciclo de vida, de forma a operar em equilíbrio com a 

capacidade de sustentação estimada da Terra.  

Asexigências dos clientes são por produtos mais limpos, fabricados sem degradar o 

meio ambiente e cuja concepção, fabricação, distribuição, uso e descarte sejam inofensivos ao 

meio ambiente. A preferência dos bons empregados em trabalhar para empresas responsáveis 

ecologicamente estimula a produtividade, menores custos de seguros e de capital para 

empresas ecologicamente corretas e a ocorrência de benefícios sociais, facilidade na venda de 

seus produtos e serviços, inovações e novas oportunidades como consequência de bom 

desempenho ambiental, redução de custos e crescimento de receitas que são todos incentivos 

para o aumento na eficiência operacional e ambiental das empresas. 

Há inúmeros métodos de obtenção de resultado referente à preservação ambiental, o 

primeiro passo deve ser um processo de conscientização e adoção de práticas de reutilização e 

economia, ou seja, iniciar um projeto de desenvolvimento sustentável, que pode ser definido 

como práticas empresariais sustentáveis aquelas que conseguem oferecer produtos e serviços 
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que satisfaçam as necessidades de seus clientes, geram valor as organizações e à sociedade 

sem comprometer a continuidade da empresa e da sustentabilidade ecológica dos ecossistemas 

relacionados com o negócio.  

De acordo com Rob Gray (apud FERREIRA, 2003), um dos mais importantes 

autores especializados em contabilidade ambiental, as questões ambientais é um assunto de 

interesse dos contadores, estas podem contribuir em cinco áreas para o gerenciamento do 

meio ambiente, tais como: I) Modificar os sistemas de contabilidade existentes (como custeio 

de energia); II) Eliminar elementos conflitantes dos sistemas de contabilidade (como nos 

métodos de investimentos); III) Planejar as implicações financeiras de uma agenda ambiental 

(como nas projeções sobre as despesas de capital); IV) Introduzir o desempenho ambiental 

nos relatórios externos (como nos relatórios anuais); V) Desenvolver uma nova contabilidade 

e sistema de informações (como em um balanço patrimonial ecológico). 

Para Gray (apud FERREIRA, 2003), a contabilidade ambiental deveria cobrir 

passivos e riscos contingentes; reavaliações de ativos e projeções de capital; análises de custos 

em áreas-chave, como energia, lixo e proteção ambiental; métodos de investimento para 

incluir fatores ambientais; desenvolvimento de técnicas contábeis que expressem ativos e 

passivos e custos em termos ecológicos (não financeiros); desenvolvimento de uma nova 

contabilidade e um sistema de informações; avaliação dos custos e benefícios dos programas 

de melhorias ambientais. Por isso, há a necessidade de muitos estudos para compreensão das 

organizações sobre sustentabilidade e papel da contabilidade na gestão ambiental.  

O autor supracitado ainda ressalta que nessa aplicação o tipo de contabilidade 

utilizada é para os recursos naturais e não naturais, reservas, entre outros. Pode-se efetuar a 

explicação conduzindo o contexto para extrações de petróleo que movimenta uma das maiores 

riquezas naturais.Neste caso, é uma obrigação da entidade com o meio ambiente, assim a 

contabilidade fornece dados embasados nos relatórios repassados pela administração da 

empresa, destinados a informações sobre eventualidades ambientais que possam causar 

modificações na situação do patrimônio dessa empresa, colocando a evidenciação em ponto 

chave, com essas formas mesmo de outra entidade.A contabilidade, por meio da qualificação, 

coloca-se à frente na condição de aferir a questão dos cortes de gastos com alguns recursos, 

dentre eles a mensuração anual no fechamento dos relatórios contábeis, possivelmente 

mensurar o valor de energia gastos,e, sendo formalizada a entidade, é possível utilizar outro 

meio em que se tenha um retorno bem avaliado.  

A contabilidade, enquanto instrumento de comunicação entre empresas e sociedades, 

poderá estar inserida na causa ambiental. Para Ribeiro (1992), a avaliação patrimonial, 
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considerando os riscos e benefícios ambientais inerentes às peculiaridades de cada atividade 

econômica, bem como a sua localização, poderá conscientizar os diversos segmentos de 

usuários das demonstrações contábeis sobre a conduta administrativa e operacional da 

empresa no que tange ao empenho da empresa sobre a questão. 

Assim, pode-se dizer que os objetivos empresariais estavam exclusivamente ligados 

na geração de riquezas e sem preocupação nenhuma com os recursos naturais. Hoje o 

pensamento está mudando o foco, pode-se produzir e gerar o mínimo de resíduos prejudiciais 

ao meio ambiente. O contador deve estar pronto para utilizar todos os seus conhecimentos e 

informações para influenciar os investidores a fazer usos de práticas ecologicamente corretas, 

ampliando os horizontes de forma que vejam como produzir, adquirir lucros e ao mesmo 

tempo contribuir com a preservação do planeta, a prosperidade do meio em que está inserida e 

a valorização do ser humano. 

 

3 METODOLOGIA 

 

A metodologia desta pesquisa foi constituída para colhimento de dados, análise e 

visão, relacionados aos resultados dos dados adquiridos por meio da problemática criada por 

este trabalho. Deste modo, a metodologia do trabalho seguiu a pesquisa exploratória com 

enquadramento qualitativo de fonte primária (pesquisa de campo), e da fonte secundária 

(referencial teórico), abordando entrevista (pesquisa empírica), além do questionamento do 

assunto (discussão e análise). 

A pesquisa reuniu e agrupou os dados colhidos na entrevista, utilizando os aspectos 

significativos, dada a importância da contabilidade. De acordo com Dalmagro e Ott (2002), os 

dados qualitativos viabilizam o cunho do espaço, onde atua, de maneira que se forme uma 

ideia ampla de sentido intensificador do assunto. No sistema aplicado, o pesquisador busca 

uma melhor visão e direcionamento. O ambiente de pesquisa foi uma propriedade rural, em 

Unaí/MG, dado onde é visado o conceito do entendimento e maior clareza a essência do 

estudo. 

Como assunto e fonte principal da pesquisa, foram utilizadas e empregadas fontes 

primárias e secundárias. Cada uma dentro do contexto com a devida importância. Para 

Mueller (2000, p. 31) citado por Passos e Barros (2009, p.122), as fontes primárias “registram 

informações que estão sendo lançadas, no momento de sua publicação, no corpo do 

conhecimento científico e tecnológico”. Pode-se perceber que as fontes primárias são as novas 

informações utilizadas para entendimento e interpretação do assunto. Já as fontes secundárias 
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são por exemplo publicações, resumos, bibliografias, enciclopédias, catálogos etc. 

(PINHEIRO, 2006). As fontes secundárias são as informações apresentadas e filtradas das 

fontes primárias, para facilitar a consulta. Assim essas duas fontes, foram essenciais, sendo 

que a fonte secundária apresentou características para obtenção dos dados para a sintetização 

do referencial teórico. 

 A técnica empírica foi a entrevista destacada como fator essencial para o trabalho. 

Pesquisa empírica é a dedicada ao tratamento da "face empírica fatual da realidade; produz e 

analisa dados, procedendo sempre pela via do controle empírico e fatual" (DEMO, 2000, p. 

21). Observa-se que a pesquisa empírica, carrega uma autonomia bem alavancada na questão 

de informações obtidas com a entrevista, que tem por sua vez a finalidade de coletar de dados, 

abordar pontos e opiniões do entrevistado, assim o resultado pode ser agrupado, além das 

informações e conteúdo. 

A técnica de discussão e análise foi utilizada para melhorar a investigação e 

conceituação do assunto. A discussão e análise das informações com características sociais 

passaram a fazer parte dos relatórios contábeis por meio do balanço social, (TINOCO; 

KRAEMER, 2011).  

As discussões e implicações são constituídas para apresentar os resultados e dados, 

separar e afirmar os questionamentos obtidos, dando a ênfase e uma afirmação maior nas 

informações obtidas. 

 

4 RESULTADOS: DISCUSSÃO E ANÁLISE 

 

O presente trabalho utilizou a “Cooperação Social Contábil em prol do Meio 

Ambiente” como temática norteadora para a pesquisa, tem como motivação do trabalho a 

seguinte problemática: Qual a cooperação social da contabilidade, quanto ao meio ambiente 

para uma propriedade rural em Unaí/MG, no período de 2016 a 2018? 

Com o intuito de responder à problemática foi realizada uma entrevista, no dia 24 de 

maio de 2019, com o responsável pela parte ambiental da propriedade rural. Classifica-se o 

trabalho como um estudo de caso, pois foi realizado em uma única organização.  

O primeiro questionamento refere-se à percepção do responsável pela área ambiental 

quanto a sustentabilidade da propriedade rural, sendo relatado:  
 
 

Acho que ainda tá em vias de implantação né, mais existe uma perspectiva de sustentabilidade na 
empresa porque a produção toda produção agropecuária necessita da sustentabilidade, se você não 
tiver uma produção que ela não se sustente ao longo dos anos você vai perdendo potencial de 
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produção e perdendo competitividade no mercado né [...] E isso já está sendo pensado né, e 
realizado né, tanto na questão de redução e utilização de agrotóxico, na utilização de adubos, 
utilização de produtos que precisam ser comprados por produtos internos da fazenda, como você 
está fazendo com... a utilização de material para compostagem, trabalhar na melhora da nutrição 
das plantas por outros meios, fazer a adubação verde, então com tudo isso que tem impacto 
financeiro está sendo feito né e consequentemente com isso você auxilia o meio ambiente [...] 
menos agrotóxico, menos produtos nocivos ao meio ambiente e também diminuindo a exploração 
de minas de nutrientes que são buscados em outros países que geram impacto no transporte, que 
geram impacto na retirada na mineração e que essa nova lógica produtiva tá diminuindo. 

 
 

Como detectado, a empresa se preocupa com o meio ambiente, embora ainda esteja 

em fase de elaboração de projetos, muitas medidas já estão sendo colocadas em prática e as 

perspectivas futuras é para um trabalho sustentável ainda maior. Assim, fica evidente que a 

empresa está preocupada em trabalhar de forma sustentável. Para Freitas et al (2012), 

desenvolvimento sustentável empresarial configura-se como o atendimento das necessidades 

dos consumidores da geração atual sem comprometer as necessidades das gerações futuras e 

se destaca sendo visto como uma questão de competitiva, crescimento de mercado e menor 

degradação ambiental. 

A segunda questão aborda a forma como a contabilidade interfere nos métodos 

sustentáveis da empresa e os métodos utilizados por esta. Obteve-se a seguinte resposta: 
 
 

Com relação a contabilidade, é importante pensar que tudo que você faz dentro de um negócio 
você necessariamente precisa pensar no impacto financeiro né [...], então qualquer noção de 
sustentabilidade, qualquer noção de meio ambiente tem que ta ligada ao aspecto financeiro e 
sustentável do negócio. Então existe métodos contábeis que eles fazem a medição de passivos de 
ativos ambientais e colocam isso dentro da contabilidade da empresa, até o momento eu não tenho 
o conhecimento de que esse cálculo seja feito, se trabalha muito só na parte de ativos enquanto 
posse de terra, maquinário, equipamentos, as vezes até de recursos humanos só que não se coloca, 
não se contabiliza hoje ativos e passivos que é uma demanda interessante que ta crescendo muito 
no mundo inteiro né [...]. 

 
 

Observa-se que a contabilidade tem um papel significativo nos métodos sustentáveis 

da empresa. Diante dos dados coletados, é possível detectar que a utilização dos recursos 

naturais pode afetar as relações econômicas, o patrimônio da empresa e as futuras gerações. 

Estas ações impulsionam a necessidade de criação de métodos para relatar e mensurar tais 

fatos, através da contabilidade e gestão ambiental. Isso mostra o quanto é importante a 

participação da contabilidade como instrumento de comunicação entre empresa e sociedade. 

O terceiro questionamento realizado refere-se aos métodos usados pela contabilidade 

para colaborar com a preservação ambiental e se realmente traz resultados positivos para a 

empresa. Obteve-se a seguinte resposta: 
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Em resumo eu acredito que no sistema contábil da empresa ainda não são contabilizados os ativos 
e passivos ambientais [...] mas as funções ambientais estão impactando já financeiramente né 
porque já estão conseguindo diminuir os custos da, da empresa, da operação e além disso ainda tão 
possibilitando uma diminuição do impacto ambiental das atividades produtivas da agropecuária, 
então isso é positivo tanto para a empresa como pro meio ambiente. 

 
Embora a empresa não tenha projetos concretos de sustentabilidade, já adotaram 

práticas que prejudicam menos o meio ambiente, também compreendem a importância que a 

contabilidade tem no fornecimento de dados, mesmo que não esteja sendo contabilizados os 

ativos e passivos, é possível ver a diminuição dos custos com as práticas já realizadas. Diante 

dos fatos citados, percebe-se que, para adquirir um desenvolvimento sustentável, é necessário 

planejamento, recursos, decisão, ação e controle. Neste cenário, os profissionais da área 

contábil têm um papel fundamental no planejamento e desenvolvimento de um modelo 

adequado para cada tipo de atividade, que forneça dados passíveis de apresentação contábil 

(GARCIA; OLIVEIRA, 2009). 

De acordo com a pesquisa realizada, pode-se dizer que a implantação de um sistema 

de gerenciamento ambiental eficaz, pode reduzir os impactos ambientais, bem como melhorar 

a eficiência operacional da propriedade rural, apontando oportunidades de redução de custos e 

de riscos ambientais, podendo se destacar na área mercadológica.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Levando-se em consideração os resultados obtidos com a pesquisa por meio da 

problemática sobre a cooperação social da contabilidade, quanto ao meio ambiente para uma 

propriedade rural em Unaí/MG, no período de 2016 a 2018, foi perceptível a importância da 

interação do contador junto ao produtor rural, em especial na área sustentável, onde ele atua 

diretamente. 

De acordo com as análises realizadas o contador deve acercar seus clientes dos 

custos, gastos e lucros, de modo que trabalhem juntos em prol de alcançar os objetivos com 

eficiência e precisão. Isso engloba a supervisão de tudo que entra e sai da fazenda, pois, 

através dessas observações, é possível assegurar o produtor das medidas que podem ou devem 

ser tomadas, uma vez que há trabalhos sustentáveis é necessário fazer gastos.  

Assim, acredita-se que o serviço contábil tem muito a contribuir nessa área, sendo de 

suma importância que os profissionais estejam sempre atualizados das mudanças que estão 

sendo realizadas, pois o mercado está cada dia mais exigente e é imprescindível que todos se 

conscientizem, tanto os contadores quanto os produtores rurais. 
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RESUMO: O presente artigo tem o objetivo de trazer em foco o empreendedorismo 
Afrodescendente no Brasil, como pode gerar renda e um crescimento evolutivo dentro do 
próprio negócio, além disso, e fazer com que os leitores se informem melhor sobre o assunto. 
Primeiro, descreveu-se sobre o conceito do empreendedorismo, em destaque, ideias diferentes 
de autores distintos. Mostra-se que empreendedorismo é toda forma de inovar, capturar a 
concorrência do mercado, e estar apto às novas mudanças. Além disso, traz as características 
de um bom empreendedor, destacando-o como foco das empresas, ou seja, o bom 
empreendedor faz a diferença em uma corporação. Também o que é, e como se desenvolveu a 
cultura afrodescendente no Brasil, e a sua importância na geração de rendas e negócios em 
nosso país. Com isso, conclui-se a suma importância que os afrodescendentes detêm sobre o 
empreendedorismo brasileiro, seja na geração de rendas, seja na inclusão deles no mercado de 
trabalho e empreendedor.  
 

Palavras-chave: Empreendedorismo. Afrodescendente. Negócios. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O empreendedorismo afrodescendente é a prevalência dos negros no mercado, 

aplicando recursos, a fim de conquistar um objetivo. Ou seja, está ligado puramente ao 

público afrodescendente, tanto econômico quanto social. Esse empreendimento é muito 

importante para inovar o âmbito dos negócios, apresenta inúmeras características africanas e 

ideias diversas, em vários países, incluindo no Brasil. Assim, gera renda (NASCIMENTO, 

2018).  

Para escrever o presente artigo foi necessário a seguinte pergunta: De que forma o 

empreendedorismo afrodescendente gera renda no Brasil? E o seu objetivo geral é analisar as 

formas de empreendedorismo afrodescendente que geram renda no Brasil. Os objetivos 

específicos têm como finalidade observar como estes empreendedores se mantêm por meio da 

utilização da cultura afro; compreender o empreendedorismo e seus desdobramentos; 
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17 Acadêmicos do Curso de Ciências Contábeis da Faculdade de Ciências e Tecnologia de Unaí. 
18Professora mestra da Faculdade de Ciências e Tecnologia de Unaí. 
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conhecer a cultura afrodescendente; e identificar casos de negócios afrodescendente de 

sucesso. 

A pesquisa trará casos de sucesso de empreendedorismo afrodescendente no 

território brasileiro, e como isso pode gerar renda, estimular as atividades culturais, alémde 

gerar novos empregos, sendo abrangente a vários tipos de pessoa. O intuito deste trabalho é 

mostrar que, a partir do movimento inovador, pode-se mostrar interesse tanto para a sociedade 

quanto para o empreendedor. Além de ser diferencial, é para enfatizar também, a valorização 

e importância da cultura afrodescendente para o empreendedorismo no Brasil, além da sua 

história. Consequentemente, influencia a inclusão social. 

Quanto à metodologia aplicada, foi realizada pesquisa exploratória de cunho 

qualitativo, com fonte secundária (referencial teórico), visando ao conhecimento sobre o 

afroempreendedorismo no Brasil, utilizando procedimento bibliográfico. 

Assim, para tal intento, foram estabelecidos como tópicos do referencial teórico os 

seguintes: conceito de empreendedorismo e as características de um bom empreendedor (2.1); 

a cultura afrodescendente (2.2) e, por fim, o afrodescendente na criação de negócios/geração 

de renda e seus casos de sucesso no território brasileiro (2.3). O que possibilitou o alcance dos 

resultados descritos nas considerações finais do presente trabalho, o que representa a quarta e 

última parte. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 CONCEITO DE EMPREENDEDORISMO E AS CARACTERÍSTICAS DE UM BOM 

EMPREENDEDOR 

 

Neste presente tópico será abordado o conceito de empreendedorismo e as 

características de um empreendedor. 

Sabe-se há uma gama de conceitos de “Empreendedorismo”, diversos autores 

possuem uma ideia relativamente diferente, porém, com o mesmo intuito, aplicar e gerar 

renda extra ou principal, através de amplos meios de materiais para tal. “O termo 

empreendedorismo é uma tradução da palavra “entrepreneurship”. Utilizado para designar 

uma área de enorme abrangência, não trata apenas da criação de empresas” (MASSENSINI, 

2011, p.16) 
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Nesse contexto, o empreendedorismo pode-se manifestar de várias formas, ou seja, 

qualquer pessoa tem a capacidade de empreender, basta ter uma das características do 

empreendedorismo, a vontade. Empreendedorismo pode ser definido também como: 
 
 

[...] pessoa que inicia e/ou opera um negócio para realizar uma ideia ou projeto 
pessoal assumindo riscos e responsabilidades e inovando continuamente. Essa 
definição envolve não apenas os fundadores de empresas, mas os membros da 
segunda ou terceira geração de empresas familiares e os gerentes-proprietários, que 
compram empresas já existentes de seus fundadores. (CHIAVENATO, 2007, p.3) 

 
 

Sendo assim, o empreendedorismo é uma forma de assumir riscos, a fim de 

conquistar um objetivo específico, pois a cada dia fica mais difícil de corresponder com as 

responsabilidades do mercado.Com o crescimento da concorrência, a falta de inovações, a 

falta de ideias, podem ser prejudiciais para definir a carreira empreendedora.    

Segundo Chiavenato (2007), mesmo quem não tem empresa, ou não importa se seja 

micro ou macro, a pessoa é capaz de possuir o espírito empreendedor, pois pode assumir 

riscos e inovar continuamente. Ou seja, todos podem possuir a alma empreendedora, mesmo 

sem o seu próprio negócio. 

O empreendedorismo é saber utilizar meios precários, a fim de uma construção de 

mecanismos capazes de gerar recursos financeiros para determinada entidade, sendo pessoas 

físicas ou jurídicas. Ou seja, empreender é conseguir lidar com o “pouco” para gerar o 

“muito”, de forma gradual e constante. “O empreendedor é aquele que faz acontecer, 

antecipa-se aos fatos e tem uma visão futura da organização” (DORNELAS, 2001. p.35 apud 

SPINOLA, 2013, p.11) 

Sendo assim, o empreendedorismo também pode ser considerado como uma meta a 

se alcançar, isto é, um sonho, seja por vários motivos, individuais ou coletivos. Nesse sentido, 

o empreendedor é aquele que sonha e tenta realizar da melhor forma possível, de maneira 

criativa, simples e eficiente. Empreender é a arte de fazer acontecer (CHIAVENATO, 2007) 

Dessa forma, o empreendedor é alguém habilitado a identificar uma oportunidade e, 

por consequência, saber escolher qual e tomar a iniciativa de capturá-la. Caso contrário, sem 

agir, a sua vontade estará somente na teoria e não na prática, ou seja, o indivíduo não será 

capaz de empreender. 
 
 

O empreendedor vê a mudança como norma e como sendo sadia. Geralmente, ele 
não provoca a mudança por si mesmo. Mas, se isto define o empreendedor e o 
empreendimento, o empreendedor sempre está buscando a mudança, reage a ela, e a 
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explora como sendo uma oportunidade. (DRUCKER, 1987, p.36 apud 
MASSENSINI, 2011, p.17) 
 
 

O empreendedorismo é muito importante, porque pode ser um fator que influencia 

diretamente no desenvolvimento econômico no social. Porque a melhor forma de empreender 

e conseguir o sucesso, é pesquisar e desenvolver. O quanto maior for a frequência e 

intensidade de uma pesquisa, maior será a probabilidade de um desenvolvimento, assim, a 

sociedade será favorecida com as inovações, facilitando no cotidiano do indivíduo e, 

consequentemente, fortalecendo a economia e o corpo social. 

No mundo o empreendedorismo é bastante abrangente, está por toda parte, não 

importa se os países são desenvolvidos, subdesenvolvidos ou emergentes. Para empreender 

não precisa estar em país de alto nível, país de primeiro mundo, não precisa de recursos 

bastante complexos e “impossíveis”, mas sim, de perfis e características de empreendedor, 

para saber lidar com os diversos recursos e transformá-los em capital, isto é, utilizarem a seu 

favor.  

Portanto, o empreendedorismo é muito importante e é influenciador para o 

desenvolvimento econômico, social, acima de tudo, pessoal. Porém, não é apenas empreender, 

para alcançar os objetivos, deve possuir diversas características de um bom empreendedor. 

Um bom empreendedor possui variadas características que são fundamentais para o 

seu sucesso no âmbito. Por exemplo, a liderança, o trabalho em equipe, a perseverança, a 

criatividade, o otimismo, a adaptação, e entre outros.  

A liderança e o trabalho em equipe são indispensáveis para empreender de forma 

excepcional e proveitosa. Liderar é a capacidade de conduzir as pessoas, a fim de conquistar 

objetivos comuns, de diferentes formas, sendo elas: motivação e uma boa comunicação. As 

pessoas são comunicadas e motivadas a trabalhar em prol de um bem-comum e, de modo 

consequente, trabalham em equipe, quer dizer, executam tarefas em grupos, assim, aumentam 

a probabilidade de um ajudar o outro, com várias habilidades distintas. Em vista disso, 

conforme Cerbasi (2018), um fator que intensifica bastante o trabalho em equipe e, 

consequentemente o empreendedorismo, é o bom relacionamento, pois cultiva a amizade e o 

respeito, geraum ciclo de prosperidade, assim, é uma das chaves para o sucesso do 

empreendedor. 

A perseverança e a criatividade são de extrema importância para a vida 

empreendedora. De acordo com Chiavenato (2007, p.7):  
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[...] empreendedor é a pessoa que consegue fazer as coisas acontecerem, pois é 
dotado de sensibilidade para os negócios, tino financeiro e capacidade de identificar 
oportunidades. Com esse arsenal, transforma ideias em realidade, para benefício 
próprio e para benefício da comunidade. Por ter criatividade e um alto nível de 
energia, o empreendedor demonstra imaginação e perseverança, aspectos que, 
combinados adequadamente, o habilitam a transformar uma ideia simples e mal 
estruturada em algo concreto e bem-sucedido no mercado. 
 
 

Sendo assim, pessoas com perseverança e criatividade é o grande estopim para de ter 

uma carreira próspera no empreendedorismo. A perseverança funciona para não abandonar o 

objetivo, não desistir de sua meta, ter gana para continuar, para tentar novamente, mesmo que 

seja difícil e trabalhoso. Já a criatividade também é essencial, pois, desenvolve ideias 

inovadoras, capacidade de resolver os problemas de forma simples, eficiente, agradável, entre 

outras. 

Nesse sentido, para conseguir melhores oportunidades e saber aproveitá-las, não 

basta apenas ter meios materiais, mas também dos meios intangíveis, que são o conhecimento 

e criatividade. Esses recursos são conquistados por meio de pesquisas, ou seja, o 

empreendedor que for curioso e tiver bastante interesse em descobrir e elaborar ideias, 

consequentemente, desenvolverá o seu entendimento, experiência e sua imaginação. Porque, 

para empreender é necessariamente importante possuir planejamento, organização, direção e 

controle. O conhecimento é essencial para conseguir executar essas funções administrativas, 

com a finalidade de evitar ao máximo a sua imprecisão. No entanto, todo empreendedor 

precisa enxergar as suas falhas como uma forma positiva, pois aprenderá a encarar os seus 

equívocos como oportunidades de se desenvolver e não cometer o mesmo erro. Ou seja, é 

preciso ser otimista. 

Segundo Gonçalves (2016), uma das características que mais influencia o indivíduo a 

ter uma atitude empreendedora é a ação de fazer o bem comum para ajudar outros indivíduos 

a ter uma solução dos seus problemas. 

Além do mais, uma das características mais importante para um empreendedor é a 

adaptação, ou seja, estar sujeito sempre a mudanças e encarar o mercado de diversas formas, 

permanentemente inovando.  

Portanto, um empreendedor competente possui várias características positivas para 

seguir o seu objetivo, de forma eficiente e eficaz, para alcançar e concluir a sua meta com um 

trabalho bem feito e proveitoso. Entretanto, as diferenças entre empreendedores não tratam 

apenas de suas características ou perfil, mas sim pela sua cultura.  
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2.2 A CULTURA AFRODESCENDENTE 

 

Neste presente tópico será tratado acerca da cultura afrodescendente, sua história e a 

presença no território brasileiro.  

A formação racial brasileira se dá do encontro de diversos “povos e raças”, brancos 

caucasianos pertencentes da Europa, indígenas nativos de nossas terras e, principalmente, 

negros oriundos da África. Esses povos, no decorrer dos séculos, relacionaram entre si, dando 

origem à população brasileira. Os portugueses aqui chegados (22 de abril de 1500), deram 

início à colonização em nossas terras, a fim de que se pudesse “civilizar e catequizar os índios 

que aqui residiam”, tais constatações estão presentes na Carta escrita por Pero Vaz de 

Caminha, destinada ao Rei Dom Miguel de Portugal em 1° de maio de 1500. “Nela, até agora, 

não pudemos saber que haja ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro; nem lhe 

vimos. Porém a terra em si é de muito bons ares [...]. Porém o melhor fruto que dela se pode 

tirar me parece que será salvar esta gente” (CAMINHA, 1500, p. 14) 

Com o passar dos anos, munidos pelas necessidades econômicas, os portugueses que 

agora administravam as terras brasileiras, necessitavam de mão de obra para seus trabalhos e 

assim movimentar a economia local. Tendo em vista que a mão de obra indígena era inviável, 

tanto por motivos financeiros, quanto sociais, optaram pela compra de escravos africanos. 

Uma vez que na África já se possuía um mercado extenso e complexo comércio de venda de 

escravos negros, oriundos de conflitos entre tribos; onde a tribo que fosse derrotada, seus 

homens, mulheres e crianças eram rendidos pela tribo vencedora e, posteriormente, vendidos 

como escravos a comerciantes europeus e árabes. Dessa forma, por volta dos anos de 1539, 

chegaram os primeiros escravos africanos na Capitânia de Pernambuco, no atual estado de 

mesmo nome. (MARQUESE, 2006). 

No decorrer dos anos o tráfico de negros intensificou-se, tanto o externo quanto o 

interno, sendo que o principal meio de transporte externo, eram os famosos navios-negreiros, 

os quais eram caravelas precárias e desumanas, tendo redução somente em 04 de setembro de 

1850 com o decreto da Lei Eusébio de Queiroz, a qual proibia o tráfico negreiro. A 

diversificação desses povos provenientes da África se deu a partir dos casamentos entre 

escravos libertos e pessoas brancas e/ou indígenas livres. Com isso, deu-se início à formação 

da população afrodescendente brasileira. Tendo seu auge com a implantação da Lei Áurea, 

promulgada pela Princesa Regente do Brasil, Isabel Bourbon, em 13 de maio de 1888, nos 

dizeres do “art. 1° É declarada extinta, desde a data desta Lei, a escravidão no Brasil” 
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(BOURBON, 1888, p. 3). Dessa forma, todo escravo afrodescendente brasileiro, estaria livre 

e poderia gozar da liberdade. 

A cultura afro-brasileira é o conjunto de manifestações culturais presentes no 

território brasileiro que sofreram algum grau de influência da cultura africana desde os tempos 

do Brasil colônia até a atualidade. A cultura da África chegou ao Brasil, em sua maior parte, 

trazida pelos escravos negros na época do tráfico transatlântico de escravos. No Brasil, a 

cultura africana sofreu também a influência das culturas europeia (principalmente portuguesa) 

e indígena, de forma que características de origem africana na cultura brasileira encontram-se 

em geral mescladas a outras referências culturais. Traços fortes da cultura africana podem ser 

encontrados hoje em vários aspectos da cultura brasileira, como a música popular, a religião, a 

culinária, o folclore e as festividades populares. Nordeste e sudeste foram as regiões mais 

influenciadas pela cultura de origem africana, tanto pela quantidade de escravos recebidos 

durante a época do tráfico como pela migração interna dos escravos, após o fim do ciclo da 

cana-de-açúcar na região Nordeste. Ainda que tradicionalmente desvalorizados na época 

colonial e no século XIX, os aspectos da cultura brasileira de origem africana passaram por 

um processo de revalorização, a partir do século XX aos dias atuais, devido principalmente ao 

reconhecimento. Portanto, o reconhecimento é muito fundamental para a valorização e a 

afirmação da identidade e dos direitos dos afro-brasileiros, ou seja, consequentemente gera 

respeito em relação à história da resistência negra e da cultura dos africanos (ABREU; 

MATTOS, 2008) 

Além disso, existem traços diferentes na cultura africana que podem influenciar 

ainda mais o Brasil, assim explicado por Silvia (2014, p.29): 
 
 

Vale ressaltar que a cultura africana também incorpora traços indígenas e europeus. 
Assim, é possível dizer que esse grande intercâmbio cultural vai além de regiões 
para se tornar uma cultura única. Toda essa bagagem atravessou os mares nos navios 
negreiros e, aos poucos, se incorporou (e influenciou) o povo brasileiro, e, com o 
tempo, fazendo do Brasil um país de grande miscigenação cultural e racial. 
 
 

Sendo assim, de acordo com o que foi abordado neste tópicom a cultura 

afrodescendente é basicamente as características e costumes dos africanos. Essa cultura pode 

influenciar muito o mundo empreendedor em um determinado país, por exemplo no Brasil, 

assim, facilitando a miscigenação cultura, inclusão social e o crescimento dos negócios para 

gerar rendas. 
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2.3 O AFRODESCENDENTE NA CRIAÇÃO DE NEGÓCIOS/GERAÇÃO DE RENDA E 

SEUS CASOS DE SUCESSO NO TERRITÓRIO BRASILEIRO 

 

Neste tópico será apresentada a influência da cultura afrodescendente para a criação 

de negócios e geração de renda. Além disso, serão demonstrados os casos de sucesso do 

afroempreendedorismo no Brasil. 

A cultura afrodescendente é um dos principais fatores para a criação de negócios, 

para a valorização dos costumes africanos e inovação do mercado, através do 

empreendimento. Ou seja, ajuda na estimulação para apresentação de novos produtos. 

Segundo o Sebrae (Sistema Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), 

entre 2002 e 2014, a participação de empreendedores negros avançou de 43% para 51%. São 

cerca de 11 milhões de empreendedores afrodescendentes no Brasil. O dado foi impulsionado 

também pelo maior número de pessoas se autodeclarando pretas ou pardas e período. 

Contudo, “apenas 29% destes empreendedores empregam ao menos uma pessoa” 

(PATROCÍNIO, 2018) 

Instituições, como o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), têm investido 

em negócios de impacto social entre empreendedores afrodescendentes, por intermédio do 

Inova Capital – Programa de Apoio a Empreendedores Afro-Brasileiros. A iniciativa é 

liderada por Luana Marques Garcia, especialista em Desenvolvimento Social da Divisão de 

Gênero e Diversidade do BID. O projeto aconteceu entre 2015 e 2017 e investiu US$500 mil 

no segmento. Para destacar os profissionais engajados de diferentes países, a ONU 

anualmente seleciona negras e negros de várias partes do mundo para apresentar os trabalhos 

que eles realizam em suas áreas de atuação e comunidades. Nos dias atuais é muito difícil de 

ver uma pessoa seja ela africana ou não, seja ela brasileira ou estrangeira, se dar bem no 

mercado financeiro, pois a competitividade é alta, e cada vez mais os empreendedores têm 

que renovar seus estilos de trabalho e usar corretamente suas ferramentas de trabalho para 

chegarem ao ponto certo do que o seu cliente final necessita. Em especial, os produtos que 

utilizamos que vieram das influências africanas, são de excelente qualidade, todos temos a 

tendência de falar que África é um lugar somente de miséria, mas não é bem assim, ela gera 

muita renda, só que infelizmente fica concentrada nas mãos dos mais poderosos. O MIPAD 

(Pessoas mais influentes da ascendência africana) reconhece os trabalhos de 200 grandes 

empreendedores afrodescendentes, com menos de 40 anos e que atuam nos setores público e 

privado do mundo todo. Na lista há 100 nomes residentes na África e 100 afrodescendentes 

em países que receberam imigrantes africanos. Segundo a página do MIPAD, trata-se de uma 
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“Rede progressiva de atores relevantes, com o intuito de apoiar o tema das décadas 

internacionais de reconhecimento, justiça e desenvolvimento da África, seus povos no 

continente e em toda sua diáspora” (PATROCÍNIO, 2018) 

Em São Paulo, foi sancionada uma lei para o afroempreendedor, que prevê 

ferramentas para o cidadão afrodescendente acessar recursos para a abertura de empresa, já 

que esses recursos são de difícil acesso. Entre os principais objetivos dessa lei está a criação 

da rede municipal de micro e pequenos afroempreendedores, visando a criação de intercâmbio 

e trocas de informações sobre o desenvolvimento econômico, o projeto de lei ainda prevê 

convênios com a prefeitura, com o setor privado para facilitar financiamentos, empréstimos e 

qualificação profissional da classe. A ideia é levar esse tipo de incentivo para a periferia, pois 

lá se concentra grande parte dos afroempreendedores, para que eles possam abrir e ampliar o 

seu negócio, contribuindo assim com a criação de emprego e renda. (VALERY, 2016) 

Portanto, no Brasil o continente africano está enraizado desde o início de sua 

descoberta com a vinda dos escravos, e sua cultura é muito forte por aqui, pois grande 

quantidade dos brasileiros são morenos, negros ou mulatos, não que isso seja um fator que 

somente pessoas com essas características irão consumir o produto africano, mas sim somente 

um viés ideológico de identificação. Brasil, o estado do Nordeste é o que mais agrega a 

cultura africana nas suas tradições, tanto na comida, roupa, bebida, dança, estilo de vida. Por 

lá o empreendedorismo e estilo de cultura afro-brasileiro é muito forte, nas outras partes do 

Brasil também apresenta essa cultura, mas em especial pode-se falar melhor do Nordeste, até 

as formas das roupas, cabelo, tudo está entrelaçado com a cultura africana, a capoeira e os 

ritmos de dança são todos de descendência africana, isso tudo movimenta bilhões de reais por 

ano. Um dos alimentos que todos os brasileiros adoram é a feijoada, comida de origem 

africana, possui vários restaurantes no Brasil a ofertam em seu cardápio, além de serem 

especializados em comidas típicas africanas, possuindo diversos livros com receitas. Desse 

modo, fazendo parte do empreendedorismo, a África além de render uma cultura riquíssima, 

ainda dá o privilégio de seguir suas tendências mercadológicas como forma de obter lucro e 

gerar emprego para outras pessoas, gerando renda para toda a comunidade (CARDOSO, 

2013) 

Neste sentido, o empreendedorismo afrodescendente está fazendo sucesso por toda 

parte, incluindo no Brasil. Ou seja, os empreendedores compartilham das suas culturas e 

aplicam seus recursos em todo território nacional. Contribuem com as suas características 

africanas e geram renda. Nesse sentido, começam vários movimentos relacionados, para 

incentivar os negros a começarem a empreender e consequentemente alcançando o seu 
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sucesso, como por exemplo a “Black Money”. Em conformidade com Baccarini (2018) o 

termo Black Money é de origem americana, e seu objetivo é gerar negócios através da 

estimulação a inovação, voltada principalmente para ampliar as oportunidades de trabalho e, 

consequentemente, a renda para os afrodescendentes. A Black Money já chegou no Brasil e a 

partir daí, começou ajudar a elevar a representatividade dos negros no mercado. 

Portanto, a Black Money veio dos Estados Unidos para ajudar os negros no mundo 

do empreendedorismo, para que o afrodescendente possa ter noções de empreendimento para 

aplicar recursos com a finalidade de gerar rendas. Assim, provocando um grande momento da 

inclusão social. 

Segundo um bem-sucedido empreendedor negro a “Síntese de um Empreendimento 

Afro-Brasileiro é: autoestima, conquista, ética, família e sustentabilidade”. Além desses 

elementos citados o negro empresário e a negra empresária tem sua vida pautada na afro-

humanidade.  

Abaixo seguem alguns exemplos de negros-afrodescendentes que conseguiram fazer 

sucesso e até hoje estão no mercado de trabalho, geram renda e dão emprego, e oferecem 

diversificação de produtos para a sociedade, esses exemplos de empreendedorismo de sucesso 

africano em terras brasileiras são de nichos diferentes, provando que a África tem muito a 

oferecer para o Brasil, tanto culturalmente quanto financeiramente.  

O primeiro caso é “Ebony English”, uma escola brasileira que usa a cultura negra 

para ensinar o inglês. Segundo Nascimento (2015), a escola de idiomas Ebony English é 

classificada como um comércio e serviço feitos exclusivamente para negros, bastante usado 

por afro-americanos. Esse tipo de empreendimento está crescendo de forma gradativamente, 

principalmente no território brasileiro. 

Ou seja, com essa escola, valoriza-se a cultura negra e torna-se muito importante 

para a sociedade, utilizando meios afrodescendentes para a transmissão do conhecimento de 

forma inovadora e eficiente. Assim, reforça ainda mais que o empreendedorismo é um dos 

fatores essenciais para o desenvolvimento econômico e, neste caso, principalmente para o 

social. 

O segundo caso é a Feira Preta, um evento gigantesco, idealizada pela Adriana 

Barbosa, que aborda de forma criativa a cultura, características e recursos africanos. “De 

maneira resumida, trata-se de um evento que promove atividades culturais – de música, artes 

plásticas, cinema, dança, literatura, moda – e comércio de produtos segmentados voltados à 

comunidade negra” (SILVA, 2017, p.23) 
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Sendo assim, a Feira Preta é um dos principais eventos de empreendedorismo 

afrodescendente do Brasil, utilizada principalmente para expor que os negros são capazes de 

serem empreendedores e, por consequência, ajudarem na inclusão social.Nesse sentido, de 

acordo com Oliveira (2019), a feira preta tem como objetivo o fortalecimento da identidade 

negra e a valorização da cultura afro, ou seja, é um negócio bastante efetivo para a mudança 

social, neste caso, a inclusão social dos negros, principalmente no mercado de trabalho 

autônomo, o empreendedorismo. 

O terceiro caso de sucesso do empreendedorismo afrodescendente é a 

“AfroBusiness”, é uma associação voltada para a influência da prática do 

afroempreendedorismo, sem quaisquer fins econômicos, tendo o seu objetivo principal: 

integrar os profissionais negros no mundo dos negócios e na geração de renda, assim, a 

instituição de certa forma contribui para a inclusão social e promove o empoderamento 

econômico da população (LEÔNCIO, 2015 apud NASCIMENTO, 2016) 

O quarto caso é sobre uma agência de viagens que oferece intercâmbios voltado à 

valorização da cultura negra. Ensinada desde criança a valorizar a história e a cultura negra, a 

empresária baiana Sauanne Bispo, de 33 anos, não entendia a baixa procura dos estudantes 

brasileiros por conhecer a cultura negra dos países africanos, para ampliar a procura e 

interesse dos estudantes de fazer intercâmbio fora do país. Então, ela criou sua empresa de 

intercâmbio, e um dos seus diferenciais, é oferecer pacotes de estudos mais baratos e com 

destinos somente para os continentes africanos. A Go Diáspora, nome dado pela sua 

idealizadora, é uma empresa brasileira com origens africanas, que oferece pacotes de viagens 

para os 54 países do continente africano e o seu principal foco é oferecer o intercâmbio para 

os estudantes aprenderem a língua e cultura africana, e um dos principais clichês que a 

idealizadora da empresa pretende, é tirar da cabeça das pessoas que a África se resume apenas 

em pobreza e safári (ALENCAR, 2019) 

Segundo Alencar (2019), a Sauanne Bispo, jovem empreendedora, com pouco 

dinheiro para investimento, criou sua empresa de intercâmbio focado no aprendizado e 

conhecimento da cultura negra, fechou mais de 18 contratos, e até o final de 2019 pretende 

atingir a marca de mais de R$ 780,000 mil em vendas, e um dos grandes atrativos oferecidos 

pela Go Diáspora, é o preço dos seus pacotes de viagem, de acordo com Sauanne, fatores 

como o baixo custo devido à desvalorização da moeda local diante do real, contribuem para 

que um estudante possa viajar para o continente africano por metade do valor que pagaria em 

destinos tradicionais. 
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[...]A Go Diáspora, com pouco mais de seis meses de criação, se apresenta como 
uma plataforma de serviços ao intercambista, 6 meses de inglês intensivo na 
Namíbia custa certa de R$ 13,000 reais, quase metade dos cerca de R$ 22.000 
cobrados por três meses de curso em Boston –, passagens aéreas, seguro saúde e até 
acessoria para visto em 28 destinos, sendo 16 de origem negra, localizados na 
África, Caribe e América do Sul   (ALENCAR, 2019, p.17) 

 
 

Nesse sentido, o empreendedorismo afrodescendente no Brasil, vem em ascensão, 

principalmente pelas estimulações e valorização da cultura, com o objetivo de inclusão social. 

 

3 METODOLOGIA 

 

A metodologia desta pesquisa foi definida para facilitar a obtenção de resposta da 

problemática criada por este presente trabalho. Assim, trata-se de pesquisa exploratória, de 

cunho qualitativo, somente com a fonte secundária (referencial teórico) e procedimento 

bibliográfico. 

O tipo de pesquisa foi a exploratória, de acordo com Gil (2002, p.41) “estas 

pesquisas têm como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a 

torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses”. Sendo assim, esse tipo de pesquisa foi 

escolhido por proporcionar fundamento teórico compreensível e objetivo. 

A abordagem de pesquisa utilizada, no caso a qualitativa, trata-se de uma forma 

distinta em relação à quantitativa, emprega várias concepções, sendo elas; filosóficas; 

estratégias de investigação, métodos de coleta; análise e interpretação dos dados. Que 

apresentam processos parecidos, mas com o procedimento desigual (CRESWELL, 2010). 

Nesse sentido, o intuito da pesquisa não foi demonstrar números exatos graficamente para 

justificar algo, mas sim, ideias com concepções diferentes, de forma qualitativa para atingir o 

objetivo. Ou seja, a quantificação seria inoportuna e inadequada ao tema proposto. 

Como fonte de pesquisa ao estudo apresentado foi usada apenas a secundária. 

Também conhecida como pesquisa bibliográfica, abrange toda bibliografia que já foi 

publicada em relação ao tema do trabalho, sendo através de jornais, revistas, livros, pesquisas, 

monografias, teses, material cartográfico etc., podendo ser até mesmo por outros meios, como 

por exemplo, os de comunicações orais e audiovisuais, rádio e televisão respectivamente. Sua 

principal função é melhorar o contato do pesquisador com determinado assunto (LAKATOS; 

MARCONI, 2007). Dessa maneira, a fonte secundária foi de suma importância para a 

construção e desenvolvimento do presente trabalho, os materiais já publicados ajudaram na 

criação de argumentos e, consequentemente, facilitou a pesquisa. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com o intuito de definir o que é empreendedorismo afrodescendente, tema central 

deste trabalho, delimitou-se como objetivo geral analisar as formas de empreendedorismo 

afrodescendentes que geram renda no Brasil. 

O primeiro objetivo deste trabalho foi alcançado, tendo em vista os conceitos do 

empreendedorismo e as características de um bom empreendedor. Esse resultado pode ser 

percebido no item 2.1 (referencial teórico). O empreendedorismo é muito importante e 

influenciador para o desenvolvimento econômico, social e acima de tudo pessoal. Nessa 

perspectiva, para ser um empreendedor competente, deve-se necessariamente possuir várias 

características positivas para seguir o seu objetivo, de forma eficiente e eficaz, ou seja, 

alcançar e concluir a sua meta com um trabalho bem feito e proveitoso. O segundo objetivo 

foi alcançado, e teve a intenção de destacar pontos importantes sobre a cultura 

afrodescendente. Este resultado é comprovado no item 2.2 (referencial teórico). A cultura 

afrodescendente é basicamente as características e costumes dos africanos. Essa cultura 

influenciou muito o mundo empreendedor além disso, contribuiu para, no Brasil, facilitou a 

miscigenação cultural, inclusão social e o crescimento dos negócios para gerar rendas. O 

terceiro objetivo foi alcançado, sendo possível trazer em foco o afrodescendente na criação de 

negócios, exemplificando alguns casos de sucessos dentro do território brasileiro. Este 

resultado foi alcançado, pois a pesquisa trouxe alguns desses casos na criação e geração de 

renda no Brasil, sendo possível ser identificado no item 2.3 (referencial teórico). Nesse 

sentido, o empreendedorismo afrodescendente no Brasil, em ascensão, contribui para a 

valorização da cultura africana e a criação de negócios. 

Portanto, conclui-se que o empreendedorismo afrodescendente contribui com a 

possibilidade de influenciar no desenvolvimento social e econômico, nesse seguimento, a 

cultura afrodescendente é de suma importância no cenário do empreendedorismo, uma vez 

que, os negros aqui trazidos, carregam uma bagagem histórica e social exuberante, 

apresentando fortes traços de sua cultura, com suas modas, comidas, acessórios e 

principalmente, com a sua capacidade de agregar cada vez mais produtos, serviços e 

conhecimento ao mercado, além de tudo, a geração de renda, alterando o cenário 

econômico/social de sua circunvizinhança. 

Por fim, com base em nossa pesquisa, sugerem-se novas pesquisas sobre a 

problemática, dentre uma delas, os impactos que a moda e a cultura afro contribuem para a 

atual sociedade em que vivemos.  
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RESUMO: O presente artigo tem como objetivo verificar como a educação contribui para o 
desenvolvimento social do noroeste de Minas. Para tanto, utilizou-se uma abordagem 
qualitativa, de cunho bibliográfico, com fontes primária e secundária, sendo que, na parte 
teórica, empregou-se a técnica conceitual e, para a pesquisa empírica, a entrevista.  Na 
primeira parte, desenvolveu-se o referencial teórico, que se propôs a apresentar a previsão do 
direito à educação e o liame com os problemas sociais; na segunda parte, realizou-se a análise 
e discussão dos resultados da pesquisa, obtidos por meio da entrevista. Conclui- se que o 
desenvolvimento social local necessita de investimentos educacionais para que ocorra 
plenamente. 
 
Palavras-chave: Direito à educação; Desenvolvimento Social; Noroeste de Minas. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

O desenvolvimento social, econômico e cultural tem íntima relação com a educação, 

prevista como um direito fundamental do ser humano. A educação se consubstancia como um 

conjunto de ações e influências, que intervêm no desenvolvimento de indivíduos e grupos no 

meio natural e social, de modo que a ausência de um sistema educacional de qualidade 

repercute no surgimento e manutenção de problemas sociais. 

No decorrer do presente trabalho surgiu seguinte problemática: como a falha na 

garantia do direito à educação de qualidade afetou, nos últimos 5 anos, a questão dos 

problemas sociais no noroeste de Minas? Com o intuito de responder ao problema 

suscitado, definiu-se como objetivo geral: verificar a influência da falta da garantia do direito 

à educação de qualidade nos problemas sociais do Noroeste de Minas. Para os objetivos 
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específicos teóricos estabeleceram-se: apresentar o conceito do direito à educação; relacionar 

o direito à educação para garantia do desenvolvimento regional. Quanto aos objetivos 

específicos empíricos: analisar a relação da ausência da garantia à educação com os 

problemas sociais do noroeste de Minas, e indicar possíveis soluções passíveis de serem 

tomadas para evitar a manutenção de tais problemas. 

Justifica-se o presente estudo no âmbito pessoal devido ao interesse em aplicar os 

conhecimentos sobre a educação à realidade do noroeste mineiro; no aspecto acadêmico, tem-

se a necessidade de proporcionar, através da pesquisa, uma melhor abordagem do direito à 

educação e, quanto ao âmbito social, pela possibilidade de apontar soluções aos problemas 

enfrentados na região, ligados à ausência da garantia à educação. 

Quanto à metodologia aplicada, foi realizada uma pesquisa qualitativa, com fontes 

primária e secundária, visualizando o conhecimento acerca do direito à educação, além de 

utilizar os métodos de pesquisa conceitual, para a parte teórica, e entrevista, na parte empírica. 

Assim, para tal intento, foram estabelecidos como tópicos do referencial teórico os 

seguintes: garantia do direito à educação (1.1); desenvolvimento social (1.2); educação como 

fator fundamental para o desenvolvimento social (1.3) e, por fim, obstáculos e possíveis 

melhoria para uma educação de qualidade (1.4). Os quais possibilitaram o alcance dos 

resultados descritos nas considerações finais do presente trabalho, os quais representam a 

quarta e última parte. 

Conclui-se que a questão da garantia do direito à educação é complexa, necessitando 

assim, um maior foco no Estado de Minas Gerais, especialmente na região noroeste na gestão 

dos recursos educacionais, uma vez que a mesma é indispensável para atingir o 

desenvolvimento social local. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 GARANTIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO  

 

Neste presente tópico será abordado como a garantia do direito à educação é 

conceituada. A educação é um direito fundamental que contribui não só no desenvolvimento 

de um país, mas também de cada indivíduo, sua importância vai além do aumento individual 

ou das chances de se obter um emprego, por meio dela, garante-se o desenvolvimento social, 

econômico e cultural. 
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Educação é o conjunto das ações, processos, influências, estruturas, que intervêm no 
desenvolvimento humano de indivíduos e grupos na sua relação ativa com o meio 
natural e social [...] É uma prática social que atua na configuração da existência 
humana individual e grupal para realizar nos sujeitos humanos as características de 
“ser humano” [...] (LIBANÊO,1998, p 22). 
 
 

De acordo com o ex-Presidente da África do Sul Nelson Mandela (2005), “a 

educação é o grande motor do desenvolvimento pessoal. É através dela que a filha de um 

camponês se torna médica, que o filho de um mineiro pode chegar a chefe de mina, que um 

filho de trabalhadores rurais pode chegar a presidente de uma nação”. Para tanto, a educação 

fornecida deve ser de qualidade. 

De acordo com a Constituição Federal de 1988, o direito à educação passou a ser tido 

como um direito social. Deste modo, o Estado tem a obrigação categórica de fornecer uma 

educação de qualidade. No entanto, conforme o artigo 205 da Constituição, cabe à família e a 

sociedade contribuir e incentivar o cumprimento desse direito. Sendo assim, cabe ao Estado, 

juntamente com a colaboração da família e da sociedade a garantia do fornecimento de uma 

educação de qualidade para todos. 

 

2.2 DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

 

Este tópico tem como objetivo esclarecer o conceito de desenvolvimento social. 

Desenvolvimento Social pode ser conceituado como a busca do bem-estar individual, para 

que, posteriormente, seja alcançado o bem-estar coletivo, ou seja, uma evolução positiva da 

sociedade. O êxito de uma sociedade está intrínseco ao bem-estar de cada cidadão, sem 

exceções. (UNESCO, 2013) 

Uma sociedade desenvolvida socialmente apresenta democracia, tolerância, 

equidade, justiça, liberdade e solidariedade. Por isso, o desenvolvimento social deve ser uma 

responsabilidade do Estado. 

Para que o Desenvolvimento Social ocorra, é necessário investir nas pessoas. É 

importante evidenciar todos os setores da sociedade, não somente em alguns. Isso significa 

dar a oportunidade do desenvolvimento de suas habilidades, boas condições de moradia, 

emprego, alimentação, educação, segurança, saúde, assistência. Estas são as políticas sociais 

de um Estado de Bem-Estar – social, amparadas pela Constituição de 1988. 

No Brasil, o Ministério da Cidadania é o órgão federal responsável pelas políticas 

nacionais de Desenvolvimento Social e assistência social.  Em âmbito estadual, a Secretaria 
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de Estado e Desenvolvimento Social (SEDESE) é a encarregada dos projetos. Já no contexto 

municipal, as Secretarias Municipais de Desenvolvimento Social e Cidadania são as 

responsáveis. 

Para avaliar o Desenvolvimento Social, são utilizados os Indicadores Sociais. O 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) é o órgão encarregado pela produção 

das estatísticas que compõem os Indicadores Sociais, sendo a periodicidade do estudo anual, 

exceto nos anos de realização do Censo Demográfico.  De acordo com o IBGE, os indicadores 

sociais analisam a qualidade de vida e o bem-estar das pessoas, famílias, grupos 

populacionais, assim como, a efetivação dos direitos humanos e sociais e o acesso a serviços e 

oportunidades. Dentre os critérios analisados estão: analfabetismo, nível de instrução, trabalho 

infantil, taxas de mortalidade infantil, saneamento básico e moradia.  

 

1.3 EDUCAÇÃO COMO FATOR FUNDAMENTAL PARA O DESENVOLVIMENTO 

SOCIAL 

 

A educação é um dos catalisadores fundamentais para o alcance do Desenvolvimento 

Social em uma comunidade. Por meio da educação, garante- se o desenvolvimento social, 

econômico e cultural. O vínculo entre a escola e o cotidiano tem uma excepcional capacidade 

modificadora na sociedade. Um nível de educação de qualidade reflete no crescimento da 

produção econômica. A falta de escolaridade ou baixa escolaridade torna mais difícil que o 

indivíduo tenha acesso a uma melhor qualificação profissional (UNIBH,2018). 

Segundo a UNESCO, o acesso à educação contribui para redução do casamento 

infantil, diminuição do trabalho infantil, erradicação da pobreza, redução da gravidez precoce, 

aumento da tolerância, aumento da saúde infantil, uma vez que a alfabetização das mães 

contribui para que seus filhos possuam melhores condições de saúde, maior igualdade de 

gênero, combate de doenças, maior preocupação com o meio ambiente e aumento de 

oportunidade de emprego para homens e mulheres. 

Em relação à segurança, de acordo com estudo do Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (IPEA), para cada 1% a mais de jovens entre 15 e 17 anos nas escolas, há uma 

diminuição de 2% na taxa de assassinatos nos municípios. Dessa forma, a educação é 

apontada como a principal política social para a redução de assassinatos. 

Segundo Lipman (1995, p. 18), “Se o pensamento crítico pode produzir uma 

melhoria na educação, será porque aumenta a quantidade e a qualidade do significado que os 

alunos retiram daquilo que leem e percebem, e que expressam através daquilo que escrevem e 
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dizem”, assim sendo a educação também contribui para o desenvolvimento de um senso 

crítico, que implica a busca por direitos e construção da cidadania. 

Portanto, torna-se evidente a necessidade do investimento na educação para que uma 

sociedade evolua positivamente.  

 

1.4 OBSTÁCULOS E POSSÍVEIS MELHORIA PARA UMA EDUCAÇÃO DE 

QUALIDADE  

 

Esta seção tem como objetivo esclarecer as dificuldades da educação e apresentar 

seus principais problemas visando a possíveis soluções.  

A educação apresenta vários desafios de diferentes ordens, as quais: estruturais, 

pedagógicos, financeiros, sociais, culturais. O desenvolvimento educacional brasileiro está 

entre os últimos no ranking de alguns países avaliados pela OCDE (Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico), classificado em 53º lugar (SILVA, 2018). 

Os problemas de ordem educacional são complexos e envolvem várias categorias. Na 

ordem estrutural, cita- se a infraestrutura irregular. De acordo com um estudo realizado pelo 

movimento Todos Pela Educação, apenas 4,5% das escolas públicas brasileiras possuem 

todos os itens de infraestrutura presentes no PNE (Plano Nacional de Educação). Dentre 

alguns dos fatores analisados estão: acesso à energia elétrica, saneamento básico, 

equipamentos e laboratórios de ciências, espaço para a prática esportiva e acessibilidade 

(TOKARNIA, 2016). 

No que tange aos aspectos financeiros, o Estado de Minas Gerais apresenta 

dificuldades no repasse de verbas para educação. Em 2019, as aulas de escolas municipais 

foram adiadas por falta de recursos financeiros e os professores tiveram salários adiados 

(GLOBO, 2019). 

A educação no campo também apresenta empecilhos. Minas Gerais possui 295 

escolas Estaduais em zona rural, tais escolas apresentam problemas relacionados à 

infraestrutura precária, falta de transporte, estradas de má qualidade e falta de professores. No 

entanto, já existem políticas públicas específicas para este setor educacional, em 2015 foi 

lançado o caderno "Diretrizes da Educação do Campo do Estado de Minas Gerais" pela 

Secretaria de Estado de Educação.  O documento apresenta conteúdos como a formação de 

professores do campo, o transporte escolar e a alimentação dos estudantes, ademais da 

definição de população do campo e escola do campo (GUIMARÃES,2015). 
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Na ordem pedagógica, nota- se baixo desempenho dos alunos, também constatado, 

dados do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb), constatam que mais de 

70% dos alunos saem do ensino médio sem atingir níveis básicos de português e matemática.  

Dessa forma, tais questões devem ser solucionadas para que a educação oferecida preencha 

requisitos mínimos de qualidade (FAJARDO; FOREQUE, 2018). 

A educação é um direito fundamental que ajuda não só no desenvolvimento de um 

país, mas também de cada indivíduo. “Perguntar a importância da Educação é como perguntar 

qual a importância do ar para nós. É pela educação que aprendemos a nos preparar para vida” 

(UHBEHAUM, 2015). Por meio da educação, garante-se o desenvolvimento social, 

econômico e cultural, educação é indispensável. 

De acordo com Gustavo Ioschpe, economista especializado em educação, “A maioria 

das pessoas, tanto da população comum quanto das que estão dentro do sistema educacional, 

não se importam se as escolas educam ou não as crianças. Elas enxergam a escola como uma 

forma de tirar as crianças da rua e alimentá-las. O resultado educacional é uma consequência 

secundária”, sendo isso é necessário que os pais estejam envolvidos e interessados em mudar 

o quadro educacional atual.  

 A maioria dos docentes brasileiros querem ser ouvidos nas discussões e construções 

das políticas públicas, ao mesmo tempo em que não confiam no trabalho das secretarias de 

educação, como mostrou pesquisa do movimento Todos Pela Educação. Por outro lado, o 

século 21 traz uma nova juventude, mais conectada e com demandas próprias. 

(TAKAHASHI; SALDANÃ, 2018). 

Diante disso, faz se necessário criar canais de comunicação com estudantes e 

professores, o que atualmente é permitido pela tecnologia. Professores precisam participar da 

discussão curricular e do projeto político pedagógico da escola. O fomento a clubes de 

interesse, a grêmios e a concessão do poder de decisão aos estudantes para determinados 

temas têm dado resultados nas escolas de tempo integral. O fortalecimento de conselhos 

escolares pode facilitar essa articulação entre alunos, professores e gestores. 
 

3 METODOLOGIA 

 

A metodologia desta pesquisa foi definida para possibilitar, análise, interpretação e 

resultado dos dados obtidos através da problemática apresentada por este trabalho. Assim, a 

metodologia deste artigo definiu-se como uma pesquisa exploratória, abordagem de pesquisa 
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qualitativa, com fontes primárias (entrevista) e secundárias (referencial teórico) para 

realização de análise e discussão dos resultados. 

Neste artigo foi utilizada uma pesquisa exploratória. Este tipo de pesquisa tem como 

objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais 

explícito ou a construir hipóteses. A grande maioria dessas pesquisas envolve: (levantamento 

bibliográfico; entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema 

pesquisado; e análise que estimulem a compreensão (GIL, 2007) 

Em relação à abordagem de pesquisa, neste trabalho foi realizada uma pesquisa 

qualitativa. Segundo Bogdan (1982 apud TRIVIÑOS, 1987, p. 128-130), a pesquisa 

qualitativa tem o ambiente natural como fonte direta dos dados e o pesquisador como 

instrumento-chave. A escolha surgiu pela necessidade de se analisar a qualidade da educação 

no estado de Minas Gerais e esses dados não poderiam ser expressos numericamente. 

Foram apresentadas fontes de pesquisa primária referente à entrevista e fontes 

secundárias apresentadas pelo referencial teórico. Brasiliano (2005) define fontes primárias 

como opiniões que não podem ser mudadas ou alteradas ou disfarçadas por opiniões e fontes 

secundárias, segundo Cunha (2001), são  informações sobre documentos primários e são 

arranjados segundo um plano definitivo; são, na verdade, os organizadores dos documentos 

primários e guiam o leitor para eles.O que levou a esta escolha foi a necessidade de obter 

informações confiáveis sobre como está a qualidade da educação atual, utilizando o método 

de entrevista. 

O procedimento de pesquisa utilizada foi uma entrevista, contendo três perguntas 

abertas. Este procedimento define-se por uma conversa entre duas ou mais pessoas, com 

intuito de uma delas coletar informações a respeito de um assunto específico.  

A entrevista é o procedimento mais usual no trabalho de campo. Através dela, o 

pesquisador busca obter informes contidos na fala dos atores (MINAYO, 2009). O método foi 

escolhido por abranger de forma mais detalhada e direta a opinião da assessora sobre o 

assunto e assim analisar melhor os dados. 

 

4 RESULTADOS: DISCUSSÃO E ANÁLISE 

 

Este tópico consiste na análise realizada com fundamento nos dados coletados, a 

partir dos objetivos definidos na pesquisa, e em cotejo com o referencial teórico discorrido. 

Para tanto, utilizou-se de entrevista para verificar o posicionamento da SRE - 

Superintendência Regional de Ensino de Unaí sobre a garantia do direito à educação no 
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âmbito regional. Com a intenção de responder à problemática do presente estudo foi realizada, 

no dia 23 de maio de 2019, pesquisa de campo com a assessora pedagógica da SRE de 

Unaí/MG, cujo conteúdo apresenta-se a seguir. 

A primeira pergunta da entrevista refere-se a como tem sido a atuação do Estado de 

Minas Gerais na garantia do direito à educação. Como resposta, obteve-se o seguinte 

posicionamento 
 
 

A educação como todos os demais setores depende muito de recursos financeiros, 
para garantir o direito a educação. Devido à grande crise financeira que nosso país 
vem enfrentando Minas também está passando por uma grande crise financeira que 
prejudicou o início do ano letivo para muitos alunos devido à falta de transporte, 
mas vem garantido com grande dificuldade ao direito a educação com recursos 
escassos, mas atendendo as necessidades. Com todos estes problemas o Estado de 
Minas está realizando avaliações constante para os alunos com objetivo diagnosticar 
possíveis problemas para poder melhorar. 

 
 

Na percepção da entrevistada, quanto ao que foi questionado, denota-se que, embora 

haja uma crise financeira que assola o país, afetando diretamente o Estado, tem-se garantido, 

mesmo com dificuldades, o direito à educação, além de se trabalhar para diagnosticar 

possíveis problemas em busca de realizar melhorias no setor.  

Posteriormente, questionou-se sobre a existência de estratégias específicas para 

garantia do direito à educação no âmbito da SRE de Unaí-MG, tendo como resposta o 

seguinte: “A estratégia é de acompanhar todas as demandas e solucionar cautelosamente”. 

A partir disso, percebe-se que a SRE tem atuado de forma a acompanhar as 

demandas surgidos no âmbito regional, buscando estratégias de solução, para os casos 

acompanhados, com cautela. 

Ademais, indagou-se também sobre possíveis obstáculos que a SRE tem enfrentado 

na garantia à educação e se existem ações para combater esses empecilhos. Obtendo como 

resposta: “Falta de investimentos na educação e valorização”.  

Deduz-se que o investimento no setor educação, assim como a falta de uma efetiva 

valorização da área tem-se mostrado como uma barreira importante para garantir uma 

educação de qualidade. 

Assim, é possível observar que a educação carece de recursos financeiros, e a crise 

que afetou drasticamente o país atinge diretamente o setor educacional no Estado de Minas, 

prejudicando assim muitos alunos com suas necessidades básicas para conseguir estudar. 

Nesse sentido, o Sindicato dos Servidores da Justiça de Primeira Instância de Minas 

Gerais (2008) elenca que “Muitas escolas não têm de onde tirar dinheiro para manter as portas 
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abertas. Falta desde merenda e papel higiênico até papel para impressão de provas e 

documentos. Algumas estão fazendo bazar para arrecadar alguma coisa.” (SÉRGIO, 2018). 

Diante dos fatos citados acima, conclui-se que esses problemas estão em conjunto 

com a falta de repasse de verba do governo e a má distribuição de gastos escolares, o estado 

de Minas tem sido gravemente afetado por esses impasses da educação, eles crescem a cada 

instante, prejudicando quem ainda procura por estudo e educação.  

O acompanhamento de todas as demandas se faz necessário para que a educação flua 

da melhor maneira possível, facilitando assim a garantia desse direito ao ensino. “O 

levantamento da demanda e a busca ativa são estratégias cruciais nessa missão. Sua realização 

é um desafio” (GOTTI, 2019). 

As estratégias para a garantia do direito à educação são variáveis, esse direito é parte 

de um conjunto de direitos chamados de direitos sociais, que têm como inspiração o valor da 

igualdade entre as pessoas. As demandas estão para auxiliar no processo de organização da 

instituição, levando-se em conta que estão sendo bem utilizadas, este processo se torna um 

meio possível para levar boa gestão escolar. 

A falta de investimento no ensino é bem visível a quem estuda e trabalha em 

instituições escolares, falta de livros, falta de tecnologia no auxílio da educação aos estudantes 

e, em piores casos, a ausência do lanche escolar, que muitos dependem dessa alimentação pois 

moram longe. Não é necessário andar muito para perceber as falhas de investimento na 

educação, percebe-se mesmo antes de entrar na instituição de ensino, paredes com rachaduras, 

falta de acessibilidade a deficientes, entre outros impasses. 

Muito provável que seja necessárioampliar as verbas para a escola pública, mas 

também pode ser que o uso desse dinheiro não seja bem aplicado (desvios). Ademais, é 

preciso oferecer capacitação para os professores que realmente estão querendo mudar o que 

está aí e mudar a si mesmos. Para que isso ocorra, a rede pública precisaria de um plano de 

carreira. Em terceiro lugar, deve-se mudar o atual currículo. Na verdade, há muita 

preocupação preocupar em dar conta do conteúdo, não levando em conta outras interferências, 

tal como os acontecimentos importantes que acontecem diariamente no mundo. Deve-se usar 

a leitura de jornais, revistas e o uso dos computadores em busca de novos conhecimentos, 

tudo isso integrado com as outras matérias, a fim de preparar o jovem para o mundo 

globalizado. Tenho certeza de que, se a escola mudar seus procedimentos, dificilmente o 

aluno irá sair dela. (PIRES, 2002). 

Conclui-se que a educação passa por graves problemas, e o estado de Minas Gerais 

segue a sendo afetado por dinheiro não repassado. Presenciamos e vivemos todos os dias um 
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descaso com a educação, com o ensino nessa situação torna-se todos os dias garantir seu 

direito a aprendizagem uma luta diária. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com o intuito de definir a importância do direito à educação no Noroeste Mineiro 

para o desenvolvimento social, tema central deste trabalho, delimitou-se como objetivo geral 

desta pesquisa esclarecer as dificuldades da educação e apresentar seus principais problemas 

visando possíveis soluções, com isso verificar como a ausência da educação de qualidade vem 

ocasionando problemas nas instituições de ensino.  

O primeiro objetivo deste trabalho foi alcançado e teve a intenção de identificar 

porque a falta de educação de qualidade representa um grande obstáculo no Noroeste Mineiro. 

Desta forma, pode-se perceber que o investimento em desenvolvimento social, dá-se pela 

valorização das pessoas como também de todos os âmbitos que abrangem o desenvolvimento 

da sociedade e geração de oportunidades para as pessoas, através de melhor qualidade da 

educação, moradia. O segundo objetivo foi alcançado, pois foi possível difundir corretamente 

os direitos sobre a educação. Podendo analisar e concluir que a educação é um direito de 

todos, mas que infelizmente não é uma realidade para muitas pessoas. O acesso à educação 

possibilita o crescimento intelectual e social das pessoas, e gera maiores oportunidades de 

melhoria de vida. O terceiro objetivo não foi alcançado devido ao não aprofundamento da 

pesquisa empírica. O quarto objetivo foi alcançado, tendo o objetivo de elaborar possíveis 

soluções que deveriam ser tomadas para que a educação não gerasse problemas sociais. É 

certo afirmar que a manutenção de dados informativos, relatos e as demais questões que 

abraçam uma boa gestão de ensino faz parte de uma grande etapa para tal ser aplicado 

corretamente e com desempenho eficaz.  

Assim, a educação de qualidade necessita de uma boa gestão, profissionais 

qualificados que busquem sempre se atualizar dentre os novos meios de ensino, tecnologias 

que obedeçam à necessidade de cada instituição. Percebe-se, pelas conclusões da entrevistada, 

que a educação depende muito dos recursos financeiros que vêm do governo e com os 

problemas que norteiam o Estado de Minas, são realizadas constantemente avaliações para 

diagnosticar estes impasses e conseguir melhorias. Tendo mais uma vez a confirmação de que 

a educação no Noroeste de Minas carece de restauração. 

Portanto, conclui-se que a ausência do direito à educação vem sendo cada dia maior e 

que prejudica a inclusão social. A falta desse direito agrava mais ainda os problemas sociais, a 
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falta de informação sobre o direito à educação consome grande parte da população em todos 

os locais, a educação do Noroeste de Minas precisa ser vista pelos seus governantes com um 

maior cuidado, olhando da educação básica até o ensino médio, onde os problemas aumentam 

em todas as questões. 

Por fim, com base nos pontos pesquisados, apresenta-se proposta para a continuidade 

desta pesquisa, que consiste em realizar análise das instituições de ensino de Minas Gerais, 

mais profundamente os problemas que existem nessas instituições. Isto posto possibilitará, 

agregar com o que foi exposto e analisado na referida pesquisa, assim contribuir para as 

resoluções dos problemas. 
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A CONTABILIDADE GERENCIAL COMO SUPORTE AO PROCESSO DECISÓRIO: 

Um estudo de caso entre a contabilidade interna e a terceirizada. 
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RESUMO: A contabilidade gerencial é a ferramenta essencial para fornecer informações 
contábeis para auxílio na tomada de decisões dentro de uma empresa, visto que ela é 
fornecida de acordo com a necessidade do gestor para solucionar dúvidas no processo 
decisório. O presente artigo tem como objetivo analisar a influência da informação contábil na 
gestão de duas empresas, uma com contabilidade interna e outra com a contabilidade 
terceirizada, no município de Unaí-MG. Para esta análise, foi utilizada uma abordagem 
qualitativa por meio de uma entrevista com os gestores de cada empresa, buscando 
compreender na visão deles a importância do uso da informação contábil. Este artigo foi 
realizado sobre a justificativa de entender como a informação contábil é usada pelos gestores 
no processo decisório e também para entender a importância da contabilidade para o 
desenvolvimento de uma empresa. Para tanto, o trabalho foi dividido em 02(duas) partes. Na 
primeira parte, analisa-se o referencial teórico do trabalho que consistiu em conceituar a 
contabilidade e seus sistemas de informação, priorizando a contabilidade gerencial. Para 
entender como trabalham os sistemas de informação, foram listados seus usuários, cada 
sistema possui usuários específicos, e foram destacados os principais demonstrativos 
contábeis fornecidos pela contabilidade. Na segunda parte, realizou-se uma pesquisa empírica 
que possibilitou entender como empresas utilizam as informações contábeis, analisar as 
diferenças de como uma empresa com a contabilidade interna e uma empresa com a 
contabilidade terceirizada utilizou as informações contábeis nos processos decisórios e 
entender o grau de importância para cada gestor em utilizar a informação contábil. Conclui-se 
que o uso da informação contábil dentro de uma organização, pelos gestores, possibilita uma 
visão melhor da situação atual da empresa e do mercado, auxilia a elaboração de estratégias 
para o crescimento empresarial, sendo importante tanto para empresas grandes como para 
empresas de pequeno porte, visto que tais informações precisam ser úteis e fornecidas em 
tempo hábil aos gestores, além disso  possibilita conhecimento para decidirem quais decisões 
tomar para garantir o sucesso da empresa. 
 
1 INTRODUÇÃO 
 

Para que haja sucesso em uma empresa é necessário saber administrá-la e saber sobre 

todos os gastos, lucros, prejuízos, impostos, tudo isso para escolher o melhor caminho para o 

desenvolvimento da empresa. No mercado atual, os gestores possuem um grande auxílio para 

suas tomadas de decisões, que é a contabilidade. A contabilidade fornece dados o suficiente 

para ver todo o grau de liquidez e saber tudo sobre seu patrimônio. A contabilidade gerencial 
 

25Acadêmico do 1° p. do curso de Administração da Faculdade de Ciências e Tecnologia de Unaí. 
26Acadêmicos (as) do 1°p. do curso de Ciências Contábeis da Faculdade. de Ciências e Tecnologia de Unaí. 
27Mestre em Administração, Especialista em Administração Financeira e Controladoria. Graduado em Ciências 
Contábeis. Professor e Coordenador do Curso de Ciências Contábeis. Coordenador da CPA/FACTU. 
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é muito usada pelos gestores, por seus relatórios atenderem todas as necessidades e 

fornecerem dados estruturados sobre a empresa, podendo ser emitidos sempre que desejado. 

Para escrever o presente artigo foi feita a seguinte pergunta: Qual a influência da 

informação contábil na gestão de duas empresas, uma com a contabilidade interna e uma com 

a contabilidade terceirizada no município de Unaí-MG? O objetivo geral é analisar essa 

influência. Os objetivos específicos têm como finalidade: conhecer a importância da 

contabilidade gerencial; caracterizar a contabilidade gerencial como suporte ao processo 

decisório; identificar os instrumentos contábeis disponíveis aos gestores para auxiliar ao 

processo decisório; analisar como a informação contábil é utilizada em cada empresa para 

influenciar no processo decisório na ótica dos gestores focando a contabilidade interna e a 

contabilidade terceirizada. 

A escolha do tema surgiu da curiosidade de entender como a contabilidade é 

essencial para o desenvolvimento financeiro de uma empresa, e como o grupo é formado por 

um aluno de administração e três de contabilidade, surgiu a curiosidade de saber como os 

contadores e gestores trabalham juntos rumo ao crescimento empresarial. 

A metodologia aplicada para a realização do trabalho foi uma pesquisa exploratória 

com abordagem qualitativa utilizando fontes primárias (pesquisa de campo) e secundaria 

(referencial teórico), com intuito de entender o tema para que fosse realizado um estudo de 

caso através de uma entrevista. 

Assim, este artigo se divide em referencial teórico e análise e discussão dos 

resultados, Considerações e por fim as referências bibliográficas. O referencial se divide em: a 

contabilidade gerencial: um meio estratégico de crescimento empresarial (2.1); a 

contabilidade e seus usuários: conceitos e características (2.1.1); demonstrativos contábeis 

(2.2); balanço patrimonial – BP (2.2.1); demonstração do resultado do exercício (DRE) 

(2.2.2); demonstração do fluxo de caixa (DFC) (2.2.3); demonstração das mutações do 

patrimônio líquido (DMPL) e de lucros ou prejuízos acumulados (DLPA) (2.2.4). Por fim, foi 

realizada a análise e discussão dos resultados com a realização de uma pesquisa com quatro 

perguntas. Foram entrevistados dois gestores, cada um de empresas diferentes, uma empresa 

com contabilidade interna e outra com contabilidade terceirizada, analisando como eles 

utilizam as informações da contabilidade no auxílio dos seus trabalhos (4). Apresentam-se as 

Considerações e, por último as referências bibliográficas. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 A CONTABILIDADE GERENCIAL: UM MEIO ESTRATÉGICO DE CRESCIMENTO 

EMPRESARIAL 

 

A contabilidade é um importante suporte na gestão de uma empresa. As informações 

fornecidas por ela são capazes de se tornarem soluções de problemas e auxílio na elaboração 

de projetos ao avaliar e analisar os eventos econômicos da empresa. Ao longo desta subsecção 

será definido o que é contabilidade, diferenciará contabilidade gerencial de contabilidade 

financeira, caracterizará a contabilidade gerencial, analisará como ela influencia no 

planejamento estratégico e conceituarão os usuários da contabilidade. 

Contabilidade, no conceito de Barros (2002), é uma ciência social que tem como 

objetivo acompanhar e registrar os acontecimentos econômicos, financeiros e administrativos 

das entidades para satisfazer às necessidades dos usuários da informação contábil com 

demonstrações e análises da entidade. 

A contabilidade possui um papel essencial dentro de uma empresa. Sua função é 

captar, registrar, estudar e analisar os fenômenos contábeis originados da gestão patrimonial 

de pessoa física ou jurídica. 

Nas palavras de Franco (1997, p. 21 apud SILVA, 2008, p. 86): 
 
 

A Contabilidade é a ciência que estuda os fenômenos ocorridos no patrimônio das 
entidades, mediante o registro, a classificação, a demonstração expositiva, a análise 
e a interpretação desses fatos, com o fim de oferecer informações e orientação – 
necessárias à tomada de decisões – sobre a composição do patrimônio, suas 
variações e o resultado econômico decorrente da gestão da riqueza patrimonial.  

 
 

Na visão de Sá (1998, p. 42 apud SILVA, 2008, p. 86-87), “Contabilidade é a ciência 

que estuda os fenômenos patrimoniais, preocupando-se com realidades, evidências e 

comportamentos dos mesmos, em relação à eficácia das células sociais”. 

Conforme exposto, a contabilidade tem-se tornado um ponto essencial ao estudo e 

observação de como uma empresa está ou ficará financeiramente, fornecendo rotas e saídas 

para diversas situações. 

A informação contábil é gerada de forma a atender a necessidade de seu usuário. A 

contabilidade possui sistemas de informações contábeis que auxiliam no processo decisório 

das pessoas com interesse em determinada empresa, cada uma dessas pessoas precisam de 

dados estruturados de maneira que facilite sua decisão com características diferentes. 
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Buscando atender as necessidades dos usuários, os sistemas de informações contábeis 

precisam ser estruturados de diversas formas a partir de uma mesma base de dados. Na prática 

encontram-se dois tipos de sistema, a contabilidade gerencial e a contabilidade financeira. 

Cada uma atendendo a um tipo de usuário específico; a contabilidade gerencial, por exemplo, 

atende aos clientes internos, operadores/funcionários, gerentes, executivos sócios e os 

administradores; já a contabilidade financeira, atende à clientela externa, acionistas, bancos, 

governo, fornecedores e sindicatos. 

A contabilidade financeira segue uma padronização (regras) para fornecer os 

relatórios contábeis, o que faz que a empresa não tenha sua própria forma de realizá-los, 

facilitando a análise dos usuários. A contabilidade financeira é caracterizada como um sistema 

estruturado por normas legais que seguem os princípios da contabilidade, fornecendo 

relatórios padronizados (PEREIRA et al, 2011). 
 
 
O processo contábil financeiro está restrito aos requisitos obrigatórios à elaboração 
de relatórios por parte das autoridades regulamentadoras externas[...]. 
Consequentemente, a contabilidade financeira tende a ser direcionada por regras, e 
estudantes de contabilidade financeira estudam lançamento no diário e 
procedimentos que geram demonstrativos financeiros obrigatórios (ATKINSON et 
al, 2000, p.37). 
 
 

A contabilidade gerencial se estrutura no modelo do gestor da empresa, já que os 

relatórios fornecidos são para análise dos usuários internos, elaborados para atender à 

necessidade dos usuários, não se preocupam com regras a serem seguidas. Os relatórios da 

contabilidade gerencial são emitidos a fim de solucionar problemas das organizações e 

auxiliar no processo decisório da organização (PEREIRA et al, 2011). As informações 

geradas pela contabilidade gerencial influenciam no desenvolvimento estratégico das 

organizações. Os relatórios fornecidos não precisam ser elaborados a partir dos princípios 

fundamentais da contabilidade uma vez que apenas a administração utiliza essas informações, 

podendo então ser gerados conforme o perfil dos gestores. Os relatórios podem ser preparados 

periodicamente ou conforme os gestores necessitarem de informação (WARREN; REEVEN; 

FESS, 2008). 
 
 
A contabilidade gerencial é o processo de fornecer a gerentes e funcionários de uma 
organização informação relevante, financeiras e não financeiras, para tomada de 
decisão, alocação de recursos, monitoramento, avaliação e recompensa por 
desempenho. [...]. A informação contábil-gerencial não financeira inclui medidas 
relacionadas à satisfação e lealdade do cliente, qualidade e oportunidade de 
processo, inovação e motivação do funcionário (ATKINSON et al, 2015, p.2). 
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Conforme exposto o pensamento dos autores, a contabilidade gerencial, fornece 

informações para serem levadas em consideração no processo decisório, uma vez que os 

relatórios buscam atender às necessidades do gestores, e, fornecem relatórios não tão precisos 

por mudar a cada novo dado obtido.Um diferencial da contabilidade gerencial para a 

financeira, é que a contabilidade gerencial não segue normas para a elaboração de seus 

relatórios; outros pontos que diferem os dois sistemas é que contabilidade financeira fornece 

dados para verificar a liquidez da empresa, dando alertas quando esse nível encontra-se acima 

ou abaixo do nível considerado normal pelo mercado, fornece dados mensais informando o 

faturamento acumulado até o momento, informações a respeito do desempenho da empresa 

com dados obtidos para análise dos usuários, e como já citado, segue normas para a 

elaboração dos relatórios. 

Segundo Padoveze (2010) a contabilidade gerencial é um objeto que facilita a análise 

financeira, o planejamento, controle e avaliação do desempenho e tomada de decisão 

internamente numa empresa.  A contabilidade gerencial é uma ferramenta para a gestão. Ela 

se volta para o usuário interno, que são aqueles que estão diretamente relacionados à atividade 

rotineira da empresa e utilizam os dados contábeis e suas funções, fornecendo dados para 

comparação elaboração de orçamentos e até mesmo definição de metas e objetivos.  

A contabilidade gerencial pode ser definida como “[...] o processo de identificar, 

mensurar, reportar e analisar informações sobre os eventos econômicos das empresas” 

(ATKINSON et al, 2000, p. 36). 

Para Padoveze (2010), a contabilidade gerencial só existirá se houver uma ação que 

faça com que ela exista. “Contabilidade Gerencial não é um existir, mas um fazer”. É 

necessário haver pessoas na empresa que consigam colocar essas informações em prática. 

Contabilidade gerencial significa o uso da contabilidade como instrumento da administração. 

Ainda segundo esse autor, a informação precisa ser útil e desejável para as pessoas 

administradoras da entidade, pois elas buscam excelência empresarial. Para fazer da 

contabilidade um instrumento gerencial, é necessário a construção de sistemas de informação 

contábil gerencial “[...] o todo deve ser mais do que a soma das partes”. 

Diante disso, pode-se perceber que a contabilidade gerencial é um grande aliado dos 

administradores. Sua função é fornecer informações para um ambiente favorável ao 

crescimento empresarial. Informações estas que precisam ser úteis, criando condições para a 

tomada de decisão. Para isso acontecer, é necessário existir pessoas que de fato as utilizem e 

as transformem em mudanças que ocorrerá a partir de um planejamento estratégico. 
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Planejamento estratégico no conceito de Atkinson et al (2000, p. 567): 

 
 
[...] consiste em desenvolver uma conexão de contratos inter-relacionados, explícita 
e implicitamente, entre a empresa e seus grupos de stakeholders28 principais. Esses 
contratos especificam o que a empresa planeja retribuir a cada um de seus grupos de 
stakeholders, por suas participações e contribuições, por ajudá-la a alcançar seus 
objetivos primários. Geralmente, isso significa proporcionar aos stakeholders o 
seguinte: aos clientes com os produtos que têm um mix certo de custo, qualidade, de 
serviço; aos proprietários e fornecedores com os lucros proporcionais às suas 
expectativas e com os níveis de seus investimentos na empresa; aos funcionários 
com condições de trabalho aceitáveis; e a comunidade com o propósito de satisfazer 
suas expectativas. 
 
 

Ainda segundo esse autor, o resultado do planejamento estratégico são processos que 

a empresa usa para realizar suas estratégias monitorando o desempenho deles. 

Na convicção de Almeida (2001 apud SOUZA; QUALHARINI, 2007, p. 5), o 

“planejamento estratégico é uma técnica administrativa que procura ordenar as ideias das 

pessoas, de forma que se possa criar uma visão do caminho que se deve seguir (estratégia)”. 

Para que a informação seja usada no processo de gerenciamento ela precisa ser 

desejável e útil para as pessoas responsáveis pela gestão. Diante dessa situação é necessário 

construir um sistema de informação contábil capaz de atender às necessidades dos usuários. 

Os sistemas têm como objetivo a junção de todas as informações necessárias para a gestão da 

empresa. Eles unem todos os componentes dos sistemas operacionais e dos sistemas de apoio 

à gestão de forma que perpassem por todos os departamentos e funções. 

O planejamento estratégico é necessário em todas as empresas, independente do seu 

porte, ele possibilita a posição competitiva e a lucratividade da entidade. Planejar 

estrategicamente uma organização significa a utilização eficaz dos recursos disponíveis, com 

o objetivo de atingir metas, com o pensamento em longo prazo. O que se busca deve ser 

coerente com a realidade e necessidade da empresa e de acordo com o mercado. No 

planejamento estratégico há a definição de metas e objetivos pelos administradores, a 

organização e delegação de tarefas aos funcionários, a direção de todas as atividades 

coordenadas, o controle dessas atividades e a correção, caso necessário, se os resultados 

obtidos não forem compatíveis com os objetivos planejados. 

Para que todas essas etapas sejam realizadas, são necessárias informações úteis que 

auxiliem o processo de gestão. A contabilidade gerencial influencia diretamente no 

 
28Termo da língua inglesa que significa público estratégico e descreve uma pessoa ou grupo que tem 
interesse em uma empresa, negócio ou indústria, podendo ou não ter feito um investimento neles. No caso 
citado, este termo contempla clientes, funcionários, fornecedores, proprietários e comunidade. 
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planejamento estratégico ao fornecer dados necessários a esse processo. Com seus diversos 

demonstrativos, a contabilidade fornece informações para a estruturação das atividades que 

levam à execução das metas definidas no planejamento. 

Portanto, deve-se uma atenção especial às informações geradas pela contabilidade, 

pois elas são a base para a elaboração de planos necessários ao bom funcionamento da 

organização. Sua contribuição fornece a resistência no mercado atual, que se tornou muito 

competitivo. Sem o planejamento estratégico, uma empresa tem grande chance de não 

prosperar, obtendo resultados negativos ao seu desenvolvimento. 

 

2.1.1 A contabilidade e seus usuários: conceitos e características 

 

A informação contábil proporciona a seus usuários uma alteração do seu 

conhecimento em relação ao fenômeno contábil. Os usuários, por sua vez, têm um papel 

importante neste fenômeno. Aos usuários cabe a função de analisar o desempenho da entidade 

através da comparação do que aconteceu em outras datas ou em outras entidades. De acordo 

com Iudícibus (2017), a contabilidade fornece informações estruturadas aos usuários, dentro 

de um esquema de planejamento contábil. 

Os usuários da contabilidade são os indivíduos que utilizam a informação contábil de 

alguma maneira. Esses usuários podem ser divididos em dois grupos: usuários internos e 

usuários externos. 

Os usuários internos estão diretamente ligados aos objetivos e atividades 

empresariais e utilizam informações geradas pela contabilidade gerencial. Eles influenciam 

nas decisões administrativas, como o planejamento de investimentos, no bom andamento nos 

processos gerenciais, nos preços dos produtos, entre outras atividades. São eles 

administradores, funcionários, proprietários, etc. Eles precisam de relatórios que aliem 

conceitos e informações da Contabilidade financeira, da Contabilidade de Custos, da 

administração financeira entre outras (IUDÍCIBUS, 2017). 

Já os usuários externos são indivíduos que têm interesse na informação contábil, mas 

não de forma aprofundada como os usuários internos. Eles não se encontram necessariamente, 

dentro da empresa e utilizam informações da contabilidade financeira. Esses usuários são 

fornecedores, governo, bancos, etc. Eles utilizam a informação de forma diferente, cada um 

com necessidades distintas. Por exemplo, os fornecedores usam a informação contábil para 

saber se a empresa terá dinheiro para pagar as duplicatas parceladas derivadas das operações 
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comerciais entre empresas e seus fornecedores. Já os bancos utilizam essa informação para 

possível aprovação de empréstimos. 

Os usuários também influenciam a contabilidade. Segundo Niyama (2009), o gestor 

influencia na escolha de como a empresa irá atuar, inclusive em como os eventos econômicos 

serão tratados. O auditor protege o investidor e possibilita a credibilidade da informação 

contábil da empresa, ele reduz custo da agência existente e na relação investidor e 

controlador. O governo divulga as regras contábeis entre as empresas. Os funcionários 

utilizam a informação para desempenhar suas obrigações de forma coerente com a 

necessidade da entidade. 

Portanto, pode-se entender que existem dois grupos de usuários que utilizam a 

informação contábil de forma distinta. Enquanto usuários internos utilizam a informação 

contábil gerencial para suporte ao seu trabalho, no auxílio à tomada de decisão dentro da 

entidade, os usuários externos se interessam apenas pela contabilidade financeira que fornece 

dados para verificar a liquidez da empresa, cada um com interesses próprios. Constata-se 

também que os usuários influenciam a contabilidade, quando a presença destes usuários leva à 

necessidade de que as informações evidenciadas sejam compatíveis, pois eles precisam 

analisar e comparar as informações obtidas. 

 

2.2 DEMONSTRATIVOS CONTABEIS 

 

Nesta secção serão abordados os demonstrativos contábeis e com qual finalidade 

cada um é elaborado, expondo pensamentos de autores e regulamentações fornecidas pela 

legislação sobre a obrigatoriedade do fornecimento dos demonstrativos, sendo utilizados 

como uma prestação de contas ao governo por forma da declaração do imposto de renda. 

Os dados coletados pela contabilidade são usados para elaboração de relatórios, estes 

serão usados nas demonstrações contábeis, ou também chamada de demonstrações 

financeiras, de uma empresa, podendo ser elaborados periodicamente para que atenda às 

necessidades dos gestores. Os demonstrativos devem apresentar, de forma clara, a origem e 

aplicações de recursos da empresa, uma vez que esses relatórios serão apresentados na 

declaração do imposto de renda (MARION, 2018). 
 
 
A Lei das Sociedades por Ações, Lei nº 6.404/76 (LSA), estabelece que ao fim de 
cada período de 12 meses, a diretoria da empresa fará elaborar, com base na 
contabilidade, as demonstrações financeiras. Este período é denominado como 
exercício social ou período contábil. Não há necessidade de que o exercício social 
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coincida com o ano civil (01-01 a 31-12), todavia, para fins fiscais, o Imposto de 
Renda sugere o encerramento em 31-12 (MARION, 2018, p.50). 
 
 

Sendo assim, fica nítido a importância e a necessidade de se fazer os demonstrativos 

nas empresas, e que neles estejam contidas todas as informações financeiras da empresa, o 

que facilita a tomada de decisão, já que os dados financeiros ficam expostos para melhor 

compreensão dos usuários.Outro ponto importante é a necessidade de apresentar de forma 

correta para que seja utilizado na declaração do imposto de renda. A contabilidade possui 

vários tipos de demonstrativos contábeis, cada um com uma finalidade, nos seguintes tópicos 

serão abordados alguns demonstrativos para melhor entendimento. 

 

2.2.1 Balanço Patrimonial – BP 

 

Neste tópico será abordado um dos principais demonstrativos, o balanço patrimonial, 

busca-se à deixarclaro a sua importância para a organização, e como deve ser apresentado, 

para ajudar a controlar e deixar claro os dados financeiros e patrimoniais da empresa, por isso, 

considerado um dos mais importantes demonstrativos. É um demonstrativo considerado de 

extrema importâncias aos usuários no momento de análise e no processo de tomada de 

decisão. 

No balanço serão apresentadas as contas de ativo, passivo e patrimônio líquido. O 

ativo fica do lado esquerdo e o passivo e o patrimônio líquido do lado direito, porém, na Lei 

das Sociedades por Ações, no lado esquerdo apresentam somente o termo passivo, lembrando 

que não é uma padronização, em outros países, utilizam o ativo do lado esquerdo e o passivo 

do lado direito (MARION, 2018). No ativo são apresentados os recursos de onde se obtêm 

lucro, também são apresentados os bens e direitos da organização. No passivo são 

apresentadas as obrigações da empresa. No patrimônio apresenta-se a origem dos recursos e o 

valor líquido da empresa. 

De acordo com o artigo 178 da Lei nº 6.404/76, “no balanço, as contas serão 

classificadas segundo os elementos do patrimônio que registrem, e agrupadas de modo a 

facilitar o conhecimento e a análise da situação financeira da companhia”. 

Diante da importância do balanço patrimonial, é necessário que seja elaborado de 

forma uniforme e ordenada para melhor compreensão dos usuários, com a intenção de atender 

esse objetivo, a Lei nº 6.404/76, nos artigos 178 a 182, define que as contas devem ser 
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ordenadas de forma decrescente, no ativo de acordo com o grau de liquidez e, no passivo, de 

acordo com a prioridade de pagamento (MARTINS et al, 2017). 
 
 
No ativo, são presentadas em primeiro lugar as contas mais rapidamente 
conversíveis em disponibilidades, iniciando com o disponível (caixas e bancos), 
contas a receber, estoques, e assim sucessivamente; no passivo classificam-se em 
primeiro lugar as contas cuja exigibilidade ocorre antes (MARTINS et al, 2017, p.2-
3). 
 
 

Conforme exposto, fica evidente a importância do balaço patrimonial nos relatórios 

contábeis, pois nele se descreve o grau de liquidez da empresa, o importante é o fato das 

contas serem organizadas de maneira uniforme que facilita para os usuários a análise e 

colocar as contas de forma detalhada para declaração do imposto de renda. Essa é uma das 

demonstrações exigidas pela legislação. 

 

2.2.2 Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) 

 

Neste tópico será abordado a DRE.Os dados que são apresentados nesse 

demonstrativo, junto com o balanço patrimonial, assumem grande importância para os 

usuários saberem quanto obtiveram de lucro ou prejuízo.É bastante usada pelos usuários 

internos cujo o intuito é observar os gastos com despesas, impostos e receitas, e pelos usuário 

externos para conhecer os lucros e prejuízos de uma organização. 

Na demonstração do resultado do exercício se apuram os gastos com receitas, 

despesa, custos, ganho e perda, depois busca-seencontrar o lucro ou o prejuízo da empresa, as 

receitas e despesas serão lançadas no momento em que acontecem, não sendo necessário o 

pagamento, seguindo o princípio da competência (ARAÚJO; ASSAF, 2004). 

A DRE, que é um resumo ordenado das contas de resultado (despesas e receitas), 

elaborada durante os 12 meses, nela as receitas são somadas e diminuídas pela soma das 

despesas, indicando o lucro se o resultado for positivo e prejuízo se o resultado for negativo 

(MARION, 2018). 
 
 
A Lei nº 6.404/76 define o conteúdo da Demonstração do Resultado do Exercício, 
que deve ser apresentada na forma dedutiva, com os detalhes necessários das 
receitas, despesas, ganhos, e perdas e definindo claramente o lucro ou prejuízo 
líquido do exercício, e por ação, sem confundir-se com a conta de Lucros 
Acumulados, onde é feita a distribuição ou alocação do resultado (MARTINS et al, 
2017, p.4). 
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A DRE pode ser simples ou completa, simples para micro ou pequenas empresas, 

que não necessita de dados detalhados para a tomada de decisão e a completa que é exigida 

por lei, maiores minúcias para a tomada de decisão (MARION, 2018). 

Diante disso a DRE assume papel importante para controle de despesas e receitas e mostra 

importância no momento de elaboração dos lucros e prejuízos, que vão acrescentar (quando 

lucro) ou diminuir (quando prejuízo) no patrimônio. 

 

2.2.3 Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) 

 

Este tópico aborda um demonstrativo não muito exercido, mas assume extrema 

importância devido aos dados fornecidosnele. Estes dados mostram a importância de exercer a 

DFC para o controle de quanto gasta e quanto ganha, o que é muito importante para saber os 

próximos passos a serem tomados. 

Na demonstração de fluxo de caixa registra-se todo o dinheiro que entrou e que saiu, 

as informações concedidas por essa demonstração e importante para o planejamento 

financeiro da empresa (ARAÚJO; ASSAF, 2004). Esse relatório não tem recebido muita 

importância no Brasil pelo fato de passar a se tornar obrigatório em 2008 pela Lei nº 

11.638/07, e de se ter o costume de não de fazer uma prestação de contas, expondo a origem 

do dinheiro; outro motivo é o fato de muitos empresários fazerem a sonegação de impostos 

(MARION, 2018). Nas palavras de Marion (2018, p.122), “entre as três principais razões de 

falência ou insucessos de empresas, uma delas é a falta de planejamento financeiro ou a 

ausência total do fluxo de caixa e a previsão de fluxo de caixa”. 

Conforme citado, a demonstração de fluxo de caixa é muito importante para o 

planejamento financeiro da organização, tendo como objeto a entrada e saída de dinheiro, 

apresar de ser muito importante não tem o devido reconhecimento, pois não foi feita como 

obrigação, o que faz que muitos escritórios contábeis não realizem essa demonstração, 

podendo comprometer o sucesso das organizações. 

 

2.2.4 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) e de Lucros ou 

Prejuízos Acumulados (DLPA). 

 

Este tópico apresentará dois demonstrativos similares na composição, expondo que 

não há a necessidade de se fazer os dois demonstrativos, cabe à empresa decidir qual será 
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feito, é um demonstrativo importante por mexer com o patrimônio da empresa que é o maior 

bem de uma organização. 

A demonstração das mutações do patrimônio líquido, como o mesmo nome diz, é 

onde se apresentarão as mutações ocorridas no patrimônio líquido; e a demonstração de lucros 

ou prejuízos acumulados é onde se apresenta como o lucro obtido na DRE foi investido, 

sendo muito parecidas por se tratar de demonstrativos que mexem com o patrimônio, a DMPL 

é mais completa que a segunda. Nas palavras de Araújo e Assaf (2004, p.35) “A lei das 

Sociedades por Ações torna desnecessária a apresentação da DLPA por empresas que estão 

obrigadas a apresentar a DMPL, pois, como já dissemos, a DMPL é uma demonstração mais 

completa e absorve todo o conteúdo da DLPA”. 

Os dados de lucro ou prejuízo são obtidos na demonstração de resultado, ea partir daí 

serão destinados ao DLPA, que é o seu local de destinação (MARTINS et al, 2017). 

Fica evidenciado que esses relatórios são fornecidos para que seja feita uma análise 

sobre o patrimônio das empresas, esse demonstrativo assume um papel de importância para 

que os usuários façam análise para auxiliar no processo de tomada de decisão.Como o 

patrimônio é o maior bem de uma organização, é necessário fazer esses demonstrativos para 

verificar a saúde da empresa que é o levado em conta pelos usuários. 

Conforme os tópicos acima, fica clara a importância de que sejam fornecidos os 

demonstrativos para que a estruturação de dados seja feita de forma correta, de modo a 

enxergar e solucionar problemas existentes ou que possam vir a ter. Foi exposto que os 

demonstrativos tem que ser emitidos devido a leis que cobram esses relatórios das 

organizações e que muitos seguem uma padronização para melhor análise dos usuários no 

processo de tomada de decisão.No momento de ser feita sua declaração do imposto de renda 

tudo deve estarem conformidade, para que não aconteça sonegação, o que é crime e tem 

acontecido muito devido a falta do auxílio contábil na gestão das empresas. 

 

3 METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada nesta pesquisa foi definida de maneira que possibilite 

alcançar todos os objetivos do trabalho, possibilitando a elaboração do referencial teórico e a 

análise e discussão dos resultados para solucionar a problemática criada. Este trabalho utiliza 

uma pesquisa exploratória de cunho qualitativo, com fontes primárias (pesquisa de campo) e 

secundárias (referencial teórico), além de utilizar as técnicas de pesquisa estudo de caso e 

entrevista (pesquisa de campo). 
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O tipo de pesquisa utilizada, no caso a exploratória, busca, através de investigações, 

familiarizar o pesquisador com o tema, fazendo-o desenvolver hipóteses e formular conceitos 

(MARCONI; LAKATOS, 2017). Por essa ótica, o pesquisador exploratório tem uma ampla 

visão e conhecimento sobre o tema a ser estudado, fazendo com que desenvolva o tema com 

mais facilidade aumente o seu olhar crítico sobre as informações que encontra em sua 

pesquisa. 

A abordagem de pesquisa utilizada, no caso qualitativa, busca analisar e interpretar 

os dados obtidos, não buscando estatísticas, mas sim conteúdo, filtrando o que é importante 

para a finalização de sua pesquisa (KAUARK; MANHÃES; MEDEIROS, 2010). Para a 

conclusão desta pesquisa é essencial a qualidade dos dados obtidos na pesquisa, tanto para a 

elaboração do referencial teórico quanto na pesquisa de campo. O conteúdo com qualidade 

vai dar respostas concretas que ajudem a responder à problemática e aos objetivos da 

pesquisa, vendo que números ou quantificação de dados não são determinantes para a 

conclusão da pesquisa. 

Como fontes de pesquisa ao estudo apresentado, foram empregadas a primária e a 

secundária. Cada uma com sua devida importância, no contexto em que foi solicitada. As 

fontes primárias, nas palavras de Kauark, Manhães e Medeiros (2010, p. 60), “são 

documentos que gerarão análises para posterior criação de informações”. Já as fontes 

secundárias “são obras nas quais as informações já foram elaboradas” (KAUARK; 

MANHÃES; MEDEIROS, 2010, p. 60). Dessa maneira, as duas fontes apresentadas ajudaram 

na construção do presente trabalho, as fontes secundárias ajudaram a recolher informações e 

dados para a elaboração do referencial teórico, já as fontes primárias foram os dados obtidos 

com a pesquisa de campo que trouxeram respostas para serem analisadas e usadas para 

solucionar a problemática proposta. 

Em relação às técnicas de investigação teórica, foi utilizado o estudo de caso. “Um 

estudo de caso é um tipo de pesquisa qualitativa que se caracteriza por pretender estender os 

ensinamentos obtidos no acompanhamento sistemático de um caso individual para situações e 

contextos mais gerais” (VIEIRA, 2010, p. 89). No presente trabalho, o estudo de caso serviu 

para analisar e observar os fatos que levaria à conclusão do artigo, estudando a gestão de cada 

empresa e analisando o grau de importância da informação contábil no auxílio à gestão. 

Já a técnica empírica de pesquisa utilizada foi a entrevista. “A entrevista é um 

encontro entre duas pessoas, a fim de que uma delas, mediante conversação, informações a 

respeito de determinado assunto” (MARCONI; LAKATOS, 2017, p. 213). A técnica de 

entrevista foi uma ferramenta primordial para a conclusão deste trabalho, pois possibilitou que 
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os dados alcançados respondessem aos objetivos e o contato direto com os entrevistados 

possibilitou obter respostas diretas, e analisar o conhecimento dos entrevistados sobre o tema. 

 

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 

O presente trabalho utilizou a “Contabilidade Gerencial Como Suporte ao Processo 

Decisório” como tema a ser estudado na pesquisa, tendo como motivação para a realização do 

trabalho a seguinte problemática: Qual a influência da informação contábil na gestão de duas 

empresas, uma com a contabilidade interna e a outra com contabilidade terceirizada, no 

município de Unaí/Mg nos dias de hoje. 

Com o intuito de responder a problemática acima, foi realizada uma pesquisa 

exploratória qualitativa nos dias 18 e 21 de maio de 2019, com os gestores das empresas: 

CAPUL- Cooperativa Agropecuária de Unaí Ltda (Empresa 01); e Limpeza & CIA (Empresa 

02), no município de Unaí-MG, por meio de instrumento entrevista qualitativa. 

O primeiro questionamento indaga se a gestão usa com frequência informações 

contábeis no auxílio do desenvolvimento de seu trabalho: 
 
 

Usa sim. A gestão na verdade, pra todo desenvolvimento do trabalho dela depende de saber dos 
números. Na verdade, a contabilidade mostra o que está dando de resultado no que ela está 
fazendo, é como se fosse uma coisa ajudando a outra: a gestão exige da contabilidade que dê os 
resultados pra ela e uma faz a outra funcionar. Então ela usa com frequência sim, pra tudo que ela 
vai fazê-la precisa sim das informações contábeis (Entrevistada -01- Gestora- Pergunta 01 da 
entrevista) (sic). 

 
Sim, todos os dados que a contabilidade pede no final de cada mês, sobre os impostos que estamos 
tendo, tudo sobre os dados que são gerados dentro da empresa, a gente manda para o controller, o 
controller analisa se aqueles dados estão fluindo, se é viável ou não comprar aquele produto, ter 
aquela taxação de imposto ou não, e assim ele vai dar o aval para nós, para poder saber se aquele 
produto se torna viável comprar ou se aquele produto é caro para entrar no mercado. Então a gente 
usa com frequência sim as informações contábeis, e o controller sempre tá auxiliando a gente 
(Entrevistado- 02- Gestor- Pergunta 01 da entrevista) (sic). 
 

 
Como se pode observar, a informação contábil gerencial é muito importante na 

tomada de decisão dentro das duas empresas, apesar de serem geradas de forma diferente: na 

empresa 01, com a contabilidade interna, a informação é gerada no próprio ambiente 

empresarial e colocada em prática; enquanto na empresa 02, as informações são passadas para 

o controller que auxilia todo o processo de tomada de decisão dentro da entidade.O 

controller, segundo Aquino, Cardoso e Mário (2007), é a figura responsável pelos serviços da 

controladoria, ele possui função de controlar e analisar as informações para auxiliar a gestão 

da empresa a tomar decisões.Porém, essa diferença não influencia no grau de importância da 
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contabilidade gerencial na administração das empresas, ambas utilizam tais informações de 

maneira a ajudar no andamento da entidade e as priorizam para qualquer eventual decisão a 

ser tomada. Pode-se observar que a informação contábil auxilia na análise dos custos, o que é 

um ganho a mais para a empresa, pois ela passa a ter conhecimento do que será mais viável 

adquirir para gerar maior lucro. Diante dos fatos citados acima, pode-se entender que a 

informação contábil é de grande importância para a gestão de uma empresa, de grande ou de 

pequeno porte, pois ela é a forma mais segura de tomar decisões com base em fatos reais e 

atuais, ajudando também a conseguir reduzir os custos na empresa para gerar mais ganhos. 

Segundo o Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo (1997, p. 

277), “A informação é a matéria-prima na tomada de decisão.” Pois, apenas se pode tomar 

uma decisão importante quando se tem algum conhecimento sobre os fatos relacionados. “A 

contabilidade gerencial caracteriza-se exclusivamente por fornecer dados aos administradores 

para auxiliá-los no processo decisório de uma empresa” (CONSELHO REGIONAL DE 

CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO, 1997, p. 15) Percebe se que os gestores 

necessitam de informações gerenciais geradas pela contabilidade para o desenvolvimento do 

seu trabalho.  

Segundo Pereira et al (2011, p. 8-9): 
 
 

Toda informação contábil contribui com a tomada de decisão, não apenas dos 
usuários externos, mas também dos administradores. [...] A contabilidade gerencial 
tem uma importante contribuição para o processo decisório, uma vez que as 
decisões, na maioria das vezes, contemplam julgamentos e recomendações por ela 
oferecidos. Neste contexto, a contabilidade gerencial atende as necessidades dos 
administradores no que concerne ao uso de informações contábeis para o 
planejamento e ações relacionadas à alocação de recursos, identificação de processos 
ineficientes, identificação da combinação ideal de produtos e serviços, avaliação de 
desempenho de unidades etc., alinhadas com a política e os objetivos da 
organização.  

 
 

Sobre a necessidade de os gestores estarem atentos aos preços viáveis para aquisição 

de produtos, o Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo (1997) afirma 

que uma das maiores preocupações dos administradores na parte operacional, está voltada 

para o preço dos custos dos produtos e da manutenção de suas atividades, é preciso haver um 

preço viável para manter o grau de competitividade e garantir a rentabilidade do produto.  

Como se pode observar, a contabilidade é importante para atuação da gestão dentro 

de uma empresa. Com base nos autores citados e na parte teórica do presente artigo, conclui-

se que os gestores estão sempre em constante contato com as informações contábeis para 
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auxiliá-los no desenvolvimento do seu trabalho, ela influência diretamente nas direções 

tomadas dentro da empresa para alcançar metas através de um planejamento com base nelas. 

O segundo questionamento realizado foi: dentre os instrumentos contábeis, quais são 

mais utilizados e importantes para o auxílio na tomada de decisão? Como são utilizadas tais 

informações? Obtendo a seguinte resposta: 
 
 

Os instrumentos contábeis que a gente usa, na verdade, é o Balanço, DRE, DMPL, Fluxo de Caixa. 
Então o mais utilizado na verdade é Fluxo de Caixa que ele é importante saber os números através 
do fluxo de caixa. As demonstrações contábeis no dia a dia, esses instrumentos o que eles fazem, 
eles fazem a soma de tudo, a juntada de todas as informações pra mostra pra diretoria como está a 
posição da empresa, então ela utiliza as informações pra isso daí. Outra coisa que a gestão usa a 
contabilidade é pra atender também o fisco porque hoje a contabilidade, na verdade, ela trabalha 
mais pro fisco do que pra empresa. Então tudo isso aí é uma forma da contabilidade ajudar o gestor 
a seguir com a empresa de forma segura. Então é através da contabilidade que ela consegue levar a 
empresa de uma forma que não fique em desacordo com o fisco e que ela tenha um crescimento, 
que consiga a ter os resultados que ele necessita. (Entrevistada -01- Gestora- Pergunta 02 da 
Entrevista) 

 
A demonstração contábil que a gente mais pega encima gente é o negócio de imposto, porque 
Minas Gerais tem a tributação mais cara, então a gente pega todos os impostos dos produtos todos. 
[...]. O instrumento que a gente mais pega lá é a questão de impostos, pra tentar comprar mais 
barato, pra tentar passar um produto mais barato pro nosso cliente, pra ganhar uma praça maior, 
então os dados que mais são coletados dentro da contabilidade, e que a gente mais foca em cima 
são os de impostos, a gente pega tudo que é imposto pra poder ver se é viável, a gente vê não, o 
controller vê pra nós, e vai falar pra nos “esse produto ai é bacana” “esse produto ai é viável”, 
“esse produto pra você compensa”. Mas a contabilidade também emite pra nós balanço 
patrimonial, DRE, até por que a lei exige isso. (Entrevistado- 02- Gestor- Pergunta 02 do 
Entrevista) 

 
 

Como se pode observar, as duas empresas utilizam o Balanço Patrimonial, DRE, e 

aqueles que são exigidos pela própria contabilidade. A empresa 01 utiliza com frequência nas 

situações do dia a dia os instrumentos contábeis na sua organização, usa também para atender 

ao fisco de forma que não fique em desacordo com ele. A empresa 02 fornece as informações 

necessárias ao contador, que gera demonstrativos contábeis que são repassados ao controller, 

este, por sua vez, as analisa e auxilia os gestores a quais decisões terão um melhor retorno. O 

controller está sempre presente nas tomadas de decisão, ele auxilia precisamente a gestão da 

empresa 02 em todos os momentos. Como citado por ela, a empresa 02 analisa muito a 

questão de impostos, para obterem produtos viáveis à comercialização e geração de lucro. 

Diante dos fatos citados acima, conclui-se que as duas empresas usam os demonstrativos 

contábeis, porém cada uma com sua forma particular de gestão. Empresas maiores tendem a 

usar com maior frequência no dia a dia as demonstrações contábeis devido ao volume de 

informações destinadas à gestão. Empresas menores usam as informações contábeis, com 

auxílio da terceirização dessas informações, de forma particular, mas no caso em especial, 
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procura sempre obter informações precisas que auxiliem na tomada de decisão e para se 

manterem de acordo com a legislação. 

A atitude da empresa 02 de estar sempre buscando auxílio da informação contábil 

para tomar decisões dentro da empresa é muito importante, pois nem sempre empresas de 

pequeno porte fazem o mesmo. Segundo o SEBRAE (2005 apud Pereira et al, 2011), um dos 

principais motivos que levaram pequenas e médias empresas a fecharem são os problemas 

com planejamento e administração, e quando houver problemas de difícil solução, os gestores 

precisam buscar ajuda profissional. Exatamente o que a empresa 02 já faz. 

Segundo Atkinson et al (2015), a informação contábil gerencial cria valor para todos 

os tipos de organização, sendo essencial para seu desenvolvimento. Portanto, a informação 

contábil se torna indispensável em qualquer tipo de empresa, sendo que a empresa que aderir 

a utilização de tais informações no auxílio de seu gerenciamento e tomada de decisão possui 

vantagens competitivas, maiores chances de se destacarem no mercado e de se 

desenvolverem.  

Como foi possível observar, é essencial a utilização de demonstrativos contábeis 

dentro de uma empresa, pois eles auxiliam os administradores no desenvolvimento do seu 

trabalho. Independente do porte da empresa, o uso dessas informações proporciona maior 

segurança ao ser decidido qualquer rumo a se tomar, por exemplo, saber se é viável manter 

um determinado produto no mercado, qual produto é mais vantajoso comprar, saber sobre a 

movimentação no caixa da empresa, sobre a situação atual da organização, essa informações 

possibilitam aos gestores tomarem decisões com mais segurança e assim terem mais chances 

de chegar aos objetivos planejados. 

Na terceira pergunta, foi questionado aos gestores se eles percebem alguma 

deficiência em relação ao acesso e uso das informações contábeis para o planejamento 

estratégico da empresa. As respostas obtidas foram: 
 

 
Sim. Porque se a contabilidade não for eficiente ao ponto de levar as informações em tempo hábil, 
porque umas das coisas mais importantes que a contabilidade pode fazer é levar as informações em 
tempo hábil, porque senão a cada dia que vai passando a gestão vai seguindo e a contabilidade 
ficando lá atrás. Então tem que ser uma coisa seguindo a outra. A contabilidade ela tem que 
conseguir levar a informação em tempo de uma tomada de decisão dentro da diretoria, hora que a 
diretoria precisa daquele dado contábil ela tem que tá apta em dar aquela informação em tempo 
hábil, porque se não passa o tempo, ela vai tomar decisão e cima de coisas que não são palpáveis 
porque só após passar na contabilidade que é uma verdade que ela se torna uma verdade (a 
informação). Então é muito importante pro planejamento estratégico sim, a empresa que não levar 
em conta os dados contábeis para o seu planejamento ela tá fazendo coisa e cima de como se fosse 
fazer um castelo em cima de um banco de areia, uma hora ela vai afundar e não vai conseguir 
chegar ao sucesso. Então assim, é de extrema importância a informação da contabilidade em 
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tempo que a empresa consiga tomar aquela decisão. (Entrevistada -01- Gestora- Pergunta 03 da 
Entrevista) (sic). 
 
Deficiência a gente não tem nenhuma, por que o jeito que o controller ajuda a gente, o jeito que ele 
passa os dados pra nós, ele entrega tudo pronto, no planejamento estratégico ele arruma tudo, 
contratação, problemas na loja, tipo em questão de estoque. [...]. Então essa deficiência lá na loja 
não tem, mas já chegamos a ter quanto não tinha o controller pra auxiliar no uso das informações 
contábeis. (Entrevistado- 02- Gestor- Pergunta 03 da Entrevista) (sic). 
 
 

Pela resposta dos gestores fica nítido o grau de importância do uso das informações 

contábeis, e as quais devem ser analisadas e aplicadas de forma correta para que não aconteça 

possíveis erros.Nas duas empresas o acesso à informação contábil é realizado de maneira fácil 

e usado de uma forma que atende as necessidades de cada gestor no processo decisório. Na 

empresa 01, a gestão mostra que sempre anda lado a lado com a contabilidade para que usem 

com precisão os dados fornecidos e para que nenhuma decisão acabe não gerando um retorno 

positivo. Na empresa 02, devido ao uso de uma controladoria, eles não possuem acesso direto 

às informações, mas reconhecem que são essenciais para o desenvolvimento econômico da 

empresa, que a análise é bem realizada e o uso traz um retorno positivo para a empresa. 

Diante do que foi apresentado, é possível observar que mesmo analisadas de maneiras 

diferentes a informação contábil é bem executada pelos gestores para de nortear sua decisão, 

analisando qual a melhor maneira de se obter um retorno positivo para a empresa e que o mal 

uso e fornecimento dessas informações podem acarretar em uma série de problemas que 

poderiam levar a empresa ao fracasso. 

Para Crepaldi e Crepaldi (2017) a contabilidade é uma ferramenta essencial para a 

sobrevivência econômica, até mesmo nas pequenas empresas é preciso manter os dados 

organizados, para uma melhor opção e isso só é possível com a estruturação de dados bem-

feita. A contabilidade gerencial deve servir instrumento para atender a necessidade de seus 

usuários, deve estar pronta pra consumo pelos seus usuários, contribuindo para a gestão 

estratégica, exercendo um papel de controladoria se tornando ferramenta para a administração 

(PADOVESE, 2010). 

Conforme foi apresentado, a contabilidade possui papel de grande influência para a 

gestão de uma empresa no processo de gerar informações necessárias para a tomada de 

decisão e planejamento. Uma vez de posse desses dados bem feitos é possível enxergar 

melhores possibilidades e ter uma segurança para tomar decisões, porque estão a par sobre o 

que se passa na empresa.Uma gestão que não utiliza essas informações, não possui dados que 

lhe asseguram sobre suas decisões,correm um risco muito grande de falência, é o que 
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acontece com pequenas empresas por não usarem a informação contábil, fecham seus 

negócios por mal gerenciamento de dados financeiros. 

Na quarta pergunta feita aos gestores, foi realizada uma contextualização para cada 

empresa. Para a empresa com a contabilidade interna, a Capul, questionamos, na opinião 

deles, se o desenvolvimento da empresa seria diferente se a contabilidade deles fosse 

terceirizada. E para a empresa com contabilidade terceirizada, Limpeza e Cia, questionamos, 

na opinião deles, se o desenvolvimento da empresa seria diferente se a contabilidade fosse 

interna. As respostas obtidas foram: 
 
 
Se a contabilidade fosse terceirizada, do tamanho que a Cooperativa é hoje, não funcionaria hoje a 
gente trabalha com sistema integrado onde no momento da compra já é gerado informações para a 
contabilização e através da contabilização a gente faz a conciliação de contas. E também ao darem 
entrada na mercadoria já alimenta o estoque, daquele estoque dá pra gente fazer a contabilização e 
depois a conciliação de tudo. Então, pelo volume de informação que tem hoje na empresa seria 
inviável, porque a contabilidade hoje ela é feita imediatamente no ato da operação, no momento 
em que é feita a venda ou a compra já acontece a contabilização em tempo real, como hoje a gente 
tem várias obrigações, não só contábil gerencial mas fisco, pra atender o fisco, então a empresa 
funciona melhor dessa forma. Eu não consigo nem imaginar como seria a contabilidade de forma 
externa, eu não me lembro de já ter visto alguma empresa do porte da Capul ser feito contabilidade 
externa. (Entrevistada -01- Gestora- Pergunta 04 do Apêndice) (sic). 
 
Interna sim, se ela fosse interna talvez ela estaria fazendo o serviço do controller hoje, mas a 
questão é espaço, não temos espaço para ter uma contabilidade interna, futuramente a gente pensa 
em tirar a contabilidade de lá e botar uma contabilidade interna, futuramente. Talvez ela poderia 
fazer o serviço do controller hoje que é poder estar em prol de todos os impostos, taxação de 
serviços, tudo, talvez ela estaria em prol disso, mas como não temos espaço pra abranger uma 
contabilidade certinha da nossa empresa lá dentro a gente preferiu estar arcando com os custos de 
ter uma terceirizada, e a questão de ter a contabilidade e ter o controller, é a contabilidade mandar 
tudo especificamente para o controller, se fosse interna a contabilidade já estaria lá dentro, não 
precisaria do controller, e ela poderia focar só na nossa empresa. (Entrevistado- 02- Gestor- 
Pergunta 04 do Apêndice) (sic). 
 
 

As respostas dos gestores mostram a diferença do uso da contabilidade nas duas 

empresas e de como tudo mudaria se o modelo da contabilidade mudasse. Na empresa 01, que 

possui contabilidade interna, a contabilidade exerce seu papel em tempo real, seguindo o 

princípio da competência, o qual tudo é feito no momentocerto,desta forma a contabilidade 

anda junto com a gestão e fornece dados mais especificados por terem contato direto com o 

que está acontecendo. Na empresa 02 os dados são mandados para contabilidade no final do 

mês para que sejam elaboradosos relatórios, por sua vez são analisados por uma controladoria, 

isso faz com que os resultados não sejam obtidos tão rápidos e acabem tendo uma certa 

demora na estruturação em relação à empresa com contabilidade interna. Diante das respostas 

obtidas, foi possível concluir que, para as duas empresas, a mudança seria radical, e para as 

duas empresas, na opinião dos gestores, a contabilidade interna traz mais benefícios que a 
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terceirizada, um exemplo é a precisão com que os dados são fornecidos, como o uso seria 

mais eficaz, e no caso da empresa 02 não seria necessária a terceirização da análise dos dados 

a que a própria contabilidade estaria fortemente ligada à gestão dando todo o auxílio 

necessário. 

Segundo o site Planwork (2018), as principais diferenças entre a contabilidade 

terceirizada e a interna, é que, geralmente, a contabilidade terceirizada é feita em escritórios 

de contabilidade que muitas vezes contam com contadores formados, mas mesmo assim 

podem deixar a desejar por se ocuparem a atender uma grande clientela, então nem sempre 

vai haver uma atenção especial sobre os dados de uma empresa já que cuidam dos dados de 

várias empresas, muitas empresas optam por esse regime por considerar caro ter uma 

contabilidade interna. Já a contabilidade interna com um grupo de profissionais, se dedica-se 

exclusivamente à empresa o que permite que a empresa obtenha uma melhor elaboração de 

dados já que se ocupam em obter melhores resultados para somente uma empresa, com uma 

contabilidade interna podem ser realizadas mudanças com o auxílio direto da contabilidade e 

o que resulta na melhor análise de dados para o planejamento estratégico e para a tomada de 

decisão. 

Pode-se perceber que empresas com o auxílio direto da contabilidade possuem um 

melhor uso das informações, uma vez que estão sempre preocupadas com o bem-estar de uma 

empresa, podendo informar à gestão, a qualquer momento, sobre cada novo dado obtido. Nas 

duas empresas foi possível ver que os gestores valorizam a contabilidade interna, apesar de a 

segunda empresa optar por uma terceirizada, os gestores sabem que com esse contato direto, a 

análise de dados poderia ser feita pela contabilidade assumindo o papel de controladoria.Isso 

faria com que eles não precisassem mais de ter um controladoria já que a contabilidade 

poderia exercer esse papel. Na empresa 01 a gestora acredita que com a contabilidade 

terceirizada a precisão de dados não seria a mesma, o que poderia levar à falência da empresa 

por se tratar de uma empresa grande e que necessita diariamente das informações contábeis 

para a execução de seus serviços. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com o intuito de conhecer como ocorre o uso da contabilidade gerencial como 

suporte ao processo decisório, tema central do trabalho, delimitou-se como objetivo geral 

desta pesquisa analisar a influência da informação contábil na gestão de duas empresas no 

município de Unaí-MG, uma com contabilidade interna e uma com contabilidade terceirizada. 
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O primeiro objetivo específico deste trabalho foi alcançado e teve como finalidade 

conhecer a importância da contabilidade gerencial. Este resultado pode ser verificado no item 

2.1 (categoria do referencial teórico), no qual se apresenta a contabilidade e seus sistemas de 

informação. Com esta seção foi possível compreender como a contabilidade se divide de 

forma a atender todos os usuários e como para cada usuário há um sistema de informação que 

no caso deste trabalho foi mais aprofundado, a contabilidade gerencial, para ser feita uma 

melhor compreensão do tema central do trabalho. O segundo objetivo específico do trabalho 

foi alcançado, pois possível caracterizar a contabilidade gerencial como suporte ao processo 

decisório. Resultado este que pode ser identificado no item 2.1 (categoria do referencial 

teórico) e no item 4 (categoria de análise) no questionamento 01 (um). No qual se identificou 

como a contabilidade gerencial auxilia a gestão nas decisões com seus relatórios, e, através 

das repostas dos gestores foi confirmada a influência e importância da informação contábil no 

desenvolvimento dos trabalhos em uma organização. O terceiro objetivo específico foi 

alcançado pois foram identificados os instrumentos contábeis disponíveis aos gestores para 

auxiliá-los ao processo decisório. Este resultado pode ser observado no item 2.2 (categoria do 

referencial teórico) e no item 4 no questionamento 02 (dois). No item 2.2 foram mostrados 

alguns dos demonstrativos contábeis mais realizados e mais solicitados em uma organização e 

no item 4, através das respostas obtidas,constatou-se que eles são necessários e importantes 

para o crescimento empresarial, até porque muitas das demonstrações contábeis são exigidas 

por lei que as empresas as emitam para cumprimento fiscal. O quarto objetivo específico foi 

alcançado, teve a intenção de analisar como a informação contábil é utilizada em cada 

empresa para auxiliar no processo decisório, na ótica dos gestores, focando a contabilidade 

interna e terceirizada. Este resultado foi obtido através do item 4 (categoria de análise), 

questionamento 01 (um), 02 (dois) e 04 (quatro). Pelas respostas dos gestores constatou-se 

que a contabilidade gerencial está sempre acompanhando a gestão para sempre fornecer dados 

e atender a uma necessidade da gestão.Também foi possível verificar que, na visão de ambos 

os gestores, a contabilidade interna proporciona melhor desempenho e trabalho eficaz, o que 

facilita as decisões da gestão. Um ponto observado em relação às duas empresas, é o fato de a 

segunda empresa utilizar uma controladoria para analisar os dados e auxiliar gestão no 

processo decisório, coisa que na visão do gestor não seria necessária se tivessem a 

contabilidade interna. 

Assim a contabilidade gerencial é essencial para auxiliar a gestão por sempre atender 

ao que lhe é solicitado, fornecendo relatórios, de modo que o gestor compreenda, relatórios 

que contêm toda a situação financeira e patrimonial da empresa. Os relatórios fornecidos 
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ajudam a identificar o que precisa ser mudado e o que precisa ser mantido, já que apresentam 

pontualmente tudo o que aconteceu e acontece na empresa tornando-se um grande auxílio à 

gestão no processo decisório. 
Portanto fica claro que a informação contábil possui grande influência na gestão e na 

maneira de se fazer o planejamento estratégico de uma empresa, nas duas empresas elas são bem 

utilizadas proporcionam um desenvolvimento para empresa. Na visão dos gestores, sem essa 

informação a empresa não teria o mesmo sucesso que possui hoje em dia. 
Por fim, com base nos pontos pesquisados, aponta-se uma proposta para a continuidade 

dessa pesquisa, a qual deanalisar como empresa de pequeno porte que não utiliza a informação 

contábil para a gestão faz o gerenciamento de sua empresa utilizando a contabilidade somente para 

cumprir obrigações legais e não como auxílio para tomar decisões, o que muitas vezes ocasionam em 

falência e é o motivo de muitas empresas pequenas não se manterem no mercado. 
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RESUMO: Devido à importância da cooperação empresarial, e como ela pode refletir na 
sociedade, o presente artigo tem o objetivo de analisar como a cooperação empresarial reflete-
se na sociedade, positiva ou prejudicialmente, causa desenvolvimento, ou estagnação da 
sociedade onde estão inseridas. A metodologia do tipo exploratória, com uma abordagem 
quanti-qualitativa, que teve como modo de pesquisa, uma pesquisa secundária para elaboração 
do referencial teórico, e uma pesquisa primária por meio de um questionário apresentado aos 
diversos empresários, de diversas áreas de atuação. O presente trabalho justifica-se pela 
importância de se conhecer, e estudar as relações estabelecidas entre empresários, e como 
essas relações podem refletir na sociedade. Aponta-se no primeiro tópico o quanto a 
cooperação de empresários pode contribuir para sociedade, devido a sua importância de 
caráter econômico e social, de determinada região, em uma visão geral, e outra visão 
nacional. Posteriormente, discutiu-se como o cooperativismo pode auxiliar uma sociedade por 
meio de suas relações interpessoais. Já o terceiro capítulo, trata-se de como a logística pode 
ser trabalhada dentro de uma cooperação empresarial. Podendo então concluir que a 
cooperação empresarial e de suma importância por abranger a sociedade como um todo, do 
proletariado aos gestores administrativos que tentam de alguma forma agregar valor à sua 
empresa e à sociedade. 
 
Palavras-chave: Cooperação. Empresários. Sociedade. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A cooperação dos empresários demonstra como uma alternativa muito eficiente ao 

gestor que deseja reduzir custos operacionais e promover o desenvolvimento de sua região 

(BALESTRIN; VERSCHOORE; REYES JUNIOR, 2010), visto que cooperar é o ato de unir 

forças e conhecimentos em prol de um objetivo em comum, que no caso do estudo deste 

artigo, serão as mudanças na sociedade. (FERREIRA,2003). 
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31Aluno 2º período do curso de Direito da FACTU. 
32Professora Universitária, Mestrado Profissional em Administração pela Faculdade Pedro Leopoldo, Brasil 
(2009) Coordenadora do Núcleo de Apoio Acadêmico da Faculdade de Ciências e Tecnologia de Unaí, Brasil 
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Neste artigo tem-se como problemática a ser esclarecida como a cooperação entre 

empresários pode resultar em avanços ou estagnação social em uma determinada sociedade. 

A fim de oferecer mais clareza ao tema abordado, o trabalho traz  como objetivo 

geral, analisar como a cooperação empresarial reflete na sociedade, sendo divididos em 

 quatro objetivos específicos,são eles: pesquisar a interação dos empresários com o restante da 

sociedade; identificar quais as relações são estabelecidas em uma cooperação empresarial; 

relacionar quais melhorias a sociedade recebeu devido a este processo; e diagnosticar quais as 

logísticas utilizadas pelos empresários para ocorrer uma cooperação com outros empresários. 

Este trabalho justifica-se pelo intuito de ampliar os conhecimentos dos acadêmicos 

nas áreas abordadas, e também pesquisar as vantagens de uma cooperação entre gestores e 

benefícios que podem trazer financeira e socialmente. A metodologia é forma exploratória, 

com uma abordagem quanti-qualitativa, cujo como meio foi uma pesquisa secundária para 

confecção de uma referencial teórico, além de pesquisa primária, em que se utilizou de um 

questionário voltado para os empresários de diversas áreas. A cooperação empresarial oferece 

aspectos positivos à sociedade, como maior concorrência com melhores preços e serviços de 

melhor qualidade, além de geração de empregos.Também foi possível constatar que ocorre 

uma boa relação entre os empresários que decidem se aliar a outros empresários já que 

existem objetivos em comum que na maior parte das vezes e interesse de ambos alcançar esse 

objetivo. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 A IMPORTÂNCIA DA COOPERAÇÃO. 

 

Neste tópico será abordada a importância da cooperação de empresas e alguns de 

seus conceitos, recentes, que demonstram a importância de cooperar vivendo em sociedade. A 

aliança entre empresas, acaba excitando a concorrência, sendo esta uma tendência mundial, 

cada vez com mais frequência pelo fato de alguns países abrirem a oportunidade de 

investimento de um capital estrangeiro, o que transforma essa região mais competitiva. 

(WITTMANN; DOTTO; WEGNER,2008) 

Assim “o cooperativismo baseia-se na solidariedade entre as pessoas, razão para que 

seja um instrumento de promoção humana e não apenas o mecanismo para buscar resultados 

econômicos.” (RICCIARDI; LEMOS, 2000, p. 9). 
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Cooperação como forma que se conhece hoje, surgiu próximo àRevolução Industrial 

no século XIX em Rochdale, na Inglaterra, com o intuito de criação de uma sociedade que 

pudesse se autogerir, sendo autossuficiente, apoiando outras sociedades com os mesmos 

valores. (SINGER, 2010 apud HÜMMELGEN, 2016). Com o tempo, e a Revolução 

Industrial em curso, as organizações viram uma forma de cooperarem entre si, criando assim 

as primeiras redes de empresas, visando sempre reduzir as dificuldades relacionadas com o 

custo de “transação”, construindo uma ponte entre a produção e o mercado. 

O mercado, como forma abstrata da vontade dos indivíduos, está intricadamente 

ligado com a rede empresarial, criando uma Economia Solidária. Esta busca o 

estabelecimento de redes de distribuição e articulação do sistema produtivo ao mercado 

(ANTEAG, 2005 apud CARVALHO, 2012). Dentro de um contexto de mercado, a 

necessidade dos consumidores deve ser atendida, com isso organizações se agrupam em 

redes, tentando diminuir custos, inovar e melhorar seus produtos, buscando sempre aumentar 

seu mercado. 

Para Schumpeter (1961 apud MATOS, 2008), o mercado é definido pela atitude das 

pessoas, ou agentes econômicos, que, além de serem consumidoras e desenvolverem muitos 

outros afazeres, priorizam a ação econômica como sua principal atividade, pela aquisição de 

bens através da troca ou da sua produção. 

Já Powell (1990) resume as redes em complexos canais de comunicação, que 

permitem que as demandas existentes no mercado sejam alcançadas com maior rapidez, 

construindo um looping de demandas e respostas. 

Jarillo (1988 apud HOFFMANN; MOLINA-MORALES; MARTINEZ-

FERNANDEZ, 2004) descreve as redes como acordos de longo prazo, com propósitos claros, 

entre empresas distintas, mas relacionadas, que permitem àquelas empresas estabelecerem ou 

sustentarem uma vantagem competitiva em face das empresas presentes fora da rede, criando 

um coletivo que se autoajuda, com vantagens para quem participa. 

A cooperação como método inovador oferece a possibilidade de dispor de 

tecnologias e reduzir custos de transação, buscando sempre a inovação e consequentemente 

aumentando a sua eficiência econômica, na busca de novos bens e serviços. (SINGER, 2010 

apud HÜMMELGEN, 2016). “A inovação é a criação de um serviço ou produto novo, 

diferente, que passa a ser oferecido para o mercado. É um termo social ou econômico, mais do 

que técnico. O ato de criar algo novo está relacionado a invenções, ideias geniais que acabam 

por trazer à luz algo inédito” (DORNELAS, 2003, p. 17) 
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Conforme Almeida (2010, p. 74), “a competição fornece incentivos para que os 

executivos gerenciem os negócios procurando a minimização de custos operacionais e, muitas 

vezes, ela também acaba disciplinando suas decisões”. 

Entender o mercado e cooperar entre empresas, criando competição, nada mais é do 

que a forma mais eficiente de encontrar maneiras de suprir a necessidade dos indivíduos. 

Sendo a cooperação dos empresários, objeto de estudo no Brasil e no mundo, dado a sua 

relevância. 

A cooperação empresarial é entendida, tanto em nível mundial, como nacional e até 

regional, como um importante meio para potenciar a competitividade das pequenas e médias 

empresas, Apesar de a cooperação empresarial ser adotada como um poderoso instrumento 

para uma empresa alcançar os seus objetivos estratégicos, nem todos os relacionamentos 

estabelecidos são bem-sucedidos. (BALESTRIN; VERSCHOORE, 2016) 

As relações de cooperação apresentam geralmente determinados elementos chave 

que as caracterizam. Estes elementos provêm tanto do aspecto colaboração como do aspecto 

competição, ou de dificuldade para introduzir empresas no mercado, por meio Estado. Nas 

relações de cooperação não existe um equilíbrio dinâmico entre a colaboração, a competição e 

a intervenção do Estatal. (FIGUEIREDO, 2012) 

Comercialmente, surgem as empresas que detectam a necessidade de cooperar para 

angariar novos mercados, (Sociedades cooperativas) ou controlar os já existentes, reduzir 

custos ou alargar a rede de distribuição comercial. (LAURO, 2005) 

No Brasil, verifica-se a existência de uma razoável instabilidade na burocracia que o 

Estado apresenta. Isso dificulta a comercialização e a cooperação entre grandes e 

microempresas dentro do próprio território nacional, atrasando de certa forma a economia e o 

desenvolvimento. (GOMES, 2003) 

Sendo assim, no Brasil há uma dificuldade em empreender, sendo expressiva parte 

desta dificuldade causada pela burocracia, esta que está sendo reduzida graças à cooperação 

de empreendedores que acreditam no livre mercado, com novas empresas, e também aquelas 

que podem trabalhar em rede, oferecendo um mercado mais amplo e competitivo, que por sua 

vez, oferece uma melhoria à sociedade. 

 

 

 

 



95 
 

2.2 COOPERAÇÃO DOS EMPRESÁRIOS E BENEFÍCIOS QUE TRAZEM A 

SOCIEDADE.  

 

Neste tópico será mostrada a importância de empresários se aliarem para uma 

cooperação, a qual traz trará uma ajuda mútua, além de benefícios à sociedade. 

Muitas pessoas se arriscam a empreender individualmente e acabam vendo que nem 

sempre essa é a forma mais fácil de obter resultados satisfatórios, desta forma muitas buscam 

se cooperar a alguém, e com uma nova cooperativa o mercado de se abre trazendo benefícios 

para a sociedade. (SEBRAE, 2018) 

 Como o mercado é muito acirrado e é dominado pelas grandes empresas, acaba sendo 

necessário se cooperar com terceiros, assim, como a empresa terá uma facilidade na produção 

de produtos ou em outra área, ela terá uma chance maior de entrar na competição de mercado, 

e, consequentemente, visibilidade e resultado maior do que tinham anteriormente. (SEBRAE, 

2018) 

Uma cooperativa traz muitas vantagens para os empregadores, mas a cooperativa tem 

como prioridade agradar os seus membros ou seus consumidores, não visam ao lucro, o lucro 

das cooperativas é chamado de “sobra”. Havendo a sobra, ela será rateada entre os membros, 

nunca tendo em vista o capital com que entraram, mas sim proporcionalmente às compras de 

cada um, ou o trabalho nas cooperativas de produção. (SEBRAE, 2018) 

 
 

O cooperativismo não focaliza os produtores, ele, ao contrário, encara os 
consumidores, e em conseqüência não se preocupa com as lutas de classe, 
simplesmente porque o consumidor não representa uma classe social, mas sim 
representa a humanidade toda, sem distinção, donde o seu interesse se confundir 
com o interesse da coletividade (ABREU, 1935, p. 231) 

 
 

Bialoskorski (2006 apud VALADARES, 2015), quando a pessoa decide se tornar um 

cooperado, ela está sujeita a tomar decisões e atitudes como um consumidor de serviços, 

optando por alternativas que o satisfaçam. 

Uma das vantagens da criação de uma cooperativa é a necessidade de novos 

funcionários para que consigam exercer suas atividades, isso se torna ainda melhor para a 

sociedade quando a cooperativa expande seus trabalhos, com essa expansão o mercado de 

trabalho se abre ainda mais. 

Oliveira (2009 apud VALADARES, 2015) aponta algumas características que são 

consideradas desafios no cooperativismo, algumas delas são: falta da educação cooperativa, 
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falta de cooperação entre as cooperativas, informações insuficientes sobre seu ambiente e 

gestores se comportarem como verdadeiros proprietários da cooperativa. Problemas assim 

refletem na má gestão e nos resultados das decisões tomadas de forma precipitada. 

Uma cooperativa oferece outras diversas vantagens à comunidade, um exemplo disso 

é o trabalho de apoio que dão a ações humanitárias e socioambientais. Outro exemplo de 

vantagem é a opção de qualquer pessoa poder se associar à cooperativa onde amesma é gerida 

democraticamente. Sendo assim, todos associados têm direito a um voto, independente do 

capital de cada um, todos têm direitos igualitários. Uma vez associado, o sócio terá despesas 

mais baixas do que teriam em comparação a outros bancos comuns e ainda a possibilidade de 

receber as sobras anuais. (SEBRAE, 2018) 

Assim, a cooperação, facilita a permanência de empresas no mercado, oferece 

benefícios à sociedade com um mercado mais competitivo, ameaça o monopólio de grandes 

empresas, e oferece mais oportunidades de emprego à sociedade. Por possuir uma alta gama 

de logística a serem aplicadas nestas empresas, já que graças ao cooperativismo possui uma 

alta diversidade de habilidades de seus gestores, por ser um sistema fácil de se inserir. 

 

2.3 LOGÍSTICAS DA COOPERAÇÃO EMPRESARIAL. 

 

Neste tópico trata-se das logísticas utilizadas na cooperação dos empresários, 

apresentando alguns conceitos sobre a logística. 

Segundo Novaes (2001), a logística é o processo de controlar, implementar e planejar 

de maneira inteligente a vinda e a armazenagem dos produtos, sempre com o foco de 

acompanhar o produto no início ao fim, com o objetivo de satisfazer o consumidor. 

Para Arbache (2011), a logística vai além de uma simples movimentação e 

armazenagem de produto, envolve cada vez mais uma importância maior, a gestão de 

informações relevantes ao planejamento, execução do controle de entrada e todos os serviços 

feitos. Controlar o atendimento, as exigências de clientes, manter os produtos rastreados e até 

o pagamento correspondente do produto fazem parte da logística, mesmo que seja feita por 

profissionais de outras áreas.  

A logística possui duas medidas de desempenho, custo e satisfação do cliente, ambos 

são utilizados por gestores para conquistar um diferencial entre seus concorrentes, já que 

essas medidas agregam valor, criam novos clientes e fidelizam os já existentes. Utiliza-se de 

um serviço que se destaca dos demais, é a redução de custos operacionais. A logística assume 

cada vez mais um papel central para o crescimento econômico, para a mobilidade das pessoas, 
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para a distribuição de mercadorias e serviços, assim como para o desenvolvimento comercial 

das diversas regiões, essencial a aceleração da internacionalização da economia. 

 Seguindo o raciocínio de Brasil (1993),  a terceirização na logística possui vantagens 

que podem favorecer a empresa e até a sociedade, como o aumento da produção, acelera a 

aprendizagem e vantagens de escala, tudo isso afeta o custo do serviço.Quando esse custo 

desce, os preços também são alterados e beneficia o cliente, a maioria das empresas 

terceirizadas possuem seus próprios equipamentos, fazendo a empresa contratante economizar 

mais ainda. 

Assim, dada a importância que a logística tem dentro de uma empresa, é de suma 

importância ao empresário que deseja reduzir seus custos operacionais de sua empresa e assim 

oferecer um melhor preço ao seu cliente, utilizar logísticas que usem outras empresas no seu 

crescimento, com um propósito de ajuda mútua. 

 

3 METODOLOGIA  

 

Em um caráter metodológico, este trabalho utiliza-se de uma pesquisa do tipo 

exploratório, que segundo Raupp; Beuren (2006), a pesquisa exploratória se caracteriza 

quando se tem interesse de construir novos conhecimentos, ou ampliar algum conhecimento 

existente sobre um tema abordado. Justifica-se este trabalho por ser tratar de um tema pouco 

conhecido por parte destes pesquisadores. 

A pesquisa possui uma abordagem quanti-qualitativa, sendo caracterizado como uma 

pesquisa quantitativa, o método de pesquisa que tem meta numérica, e a pesquisa qualitativa 

quando ocorre uma transformação, graças a essa pesquisa (MARCONI; LAKATOS, 2007). 

Esse modo de pesquisa se justifica pelo fato de ter estabelecido uma meta mínima de 

entrevistados (15 entrevistados), número esse que foi superado; e as perguntas aplicadas, 

foram preparadas, para que a respostas fossem respondidas de forma discursiva, e assim 

aprofundar no conhecimento. 

Utiliza-se de fontes de pesquisa primárias e secundárias. Caracteriza-se como 

pesquisa primária o uso para extração de informações por meio de pesquisas, dados 

estatísticos e históricos, etc. E a pesquisa secundária utiliza documentos e obras literárias já 

expostas sobre o tema (MARCONI; LAKATOS, 2007).  

E a escolha destas formas de pesquisa, pode ser justificada da seguinte forma, as 

pesquisas secundárias foram realizadas para elaboração do referencial teórico, e a pesquisa 
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primária foi direcionada para coleta de dados, para um comparativo de informações, entre o 

referencial teórico e os dados adquiridos.  

Procedeu-se a pesquisa por meio de um questionário, pois seguindo o princípio de 

Marconi; Lakatos (2007), no preenchimento do questionário, o entrevistador não está presente 

as respostas se dão por escrito, e retornam ao emissor dele.  

 

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 

O presente trabalho apresenta o tema “Utilização das Logísticas na Cooperação 

Empresarial e seus Reflexos na Sociedade”, norteador da pesquisa, tendo motivação do 

trabalho a seguinte problemática: Quais são os reflexos na sociedade da cooperação 

empresarial?  

Entre os dias 21 e 23 de maio de 2019, foi realizada uma pesquisa semiestruturada 

por meio de um questionário com 11 questões, aplicada para 16 (dezesseis) gestores de 

diversas áreas de atuação.O questionário foi dividido em duas partes, sendo a primeira 

(Questões 1 a 7) para traçar o perfil do entrevistado; e a segunda parte (Questões 8 a 11) para 

análise e discussão dos resultados, com o comparativo do referencial teórico.  

As respostas contribuíram para melhor compressão do perfil do empresário 

brasileiro, como é sua relação com os demais empresários, e com a sociedade em geral. 

O primeiro questionamento realizado refere-se a qual modelo de negócio, a empresa 

do entrevistado se encaixa, obtendo-se a seguinte resposta:  
 

Gráfico 01 – Modelo de negócio 

 
Fonte: Autores do trabalho, 2019. 

 
Como se pode observar, existe uma predominância nos modelos de negócios dos 

brasileiros. Diante dos fatos citados acima, afirma-se que a maior parte das empresas que são 

administradas por brasileiros, tem como predominância o modelo de empresa familiar. 
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Para um desenvolvimento mais amplo do perfil dos entrevistados, foram realizados 

três questionamentos com respostas discursivas. O segundo questionamento geral, e primeiro 

discursivo, realizado refere-se a qual ramo de atividade que é gerida pelo questionado; já no 

quarto questionamento geral, e segundo discursivo, foi perguntado: qual a idade do gestor; E 

no sexto questionamento geral, terceiro discursivo, foi perguntado: o grau de escolaridade e 

formação do gestor da empresa, obtendo as seguintes respostas para os três questionamentos: 

 
Tabela 01 – Segmento comercial; Idade do Gestor; Grau de formação do Gestor 

IDENTIFICAÇÃO ÁREA DE ATUAÇÃO IDADE 
QUAL O GRAU DE ESCOLARIDADE DO 
GESTOR? EM QUAL ÁREA POSSUI PÓS 

GRADUAÇÃO? (SE POSSUIR) 
Questionado 01º Vendas 44 Ensino Médio Completo 
Questionado 02º Revenda de café 45 Ensino Médio Completo 
Questionado 03º Imobiliário 50 Graduado em administração 
Questionado 04º Informática e papelaria 30 Tecnólogo em Tecnologia da Informação. 

Graduação Letras Inglês em andamento 
Questionado 05º VIDRAÇARIA 49 Ensino Médio Completo 
Questionado 06º Alimentícios 49 Ensino fundamental completo 
Questionado 07º Ferragista 34 Ensino Médio Completo 
Questionado 08º Materiais para construção 43 Ensino superior em Letras 
Questionado 09º Vendas 49 Ensino Médio Completo 
Questionado 10º Alimentícios 26 Ensino Médio Completo 
Questionado 11º Multinacional 40 Graduado em administração 

Questionado 12º 
Ajudar e dar ideias para o 

conforto e segurança de um 
caminhoneiro 

45 Ensino Médio Completo 

Questionado 13º Nutrição animal 35 Nível superior 
Questionado 14º Não respondeu. 54 Ensino superior, administração, não possui pós-

graduação 
Questionado 15º Alimentícios 50 Ensino fundamental completo 
Questionado 16º Vendas 42 Ensino Médio Completo 

Fonte: Autores do trabalho, 2019. 
 

Como é possível observar, existe uma grande diversificação e criatividade da 

população brasileira em criar novas empresas. Diante dos fatos citados acima, pode-se afirmar 

que a relação entre empresários não ocorre somente em suas áreas de atuação, mas sim em 

uma estrutura social e comercial muito diversificada. 

Observando a tabela, reflete que a idade média dos gestores entrevistados é superior 

a 40 anos de idade. Mesmo com idade variadas, os gestores possuem uma idade média de 42 a 

43 anos de idade. 

É possível observar a forma como se mesclam as formações acadêmicas dos 

entrevistados, pois a maior parte dos gestores pesquisados possuem somente o ensino médio 
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(56%), seguido por administradores formados (19%), logo após, gestores com somente o 

ensino fundamental completo e gestores graduados em outras áreas (12,5% para cada). 

Já no terceiro questionamento realizado, refere-se se o gestor possui ou não um sócio 

na empresa que administra, obtendo-se a seguinte resposta: 

 
Gráfico 02- Sociedade na 

empresa  
Fonte: Autores do trabalho, 2019. 

 
Como se pode observar, mais de 60% dos empresários entrevistados não possuem 

sócios em seus negócios. Diante destes fatos deduz-se que, por mais difícil que seja a entrada 

e permanência no mercado, é a opção mais escolhida entre os empresários. 

No quinto questionamento, foi perguntado o sexo do gestor, obtendo os seguintes 

resultados: 

 
Gráfico 03- Gênero 

 
Fonte: Autores do trabalho, 2019. 
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Neste questionamento é possível observar a predominância do gênero masculino em 

relação a gestão e mandatos nas empresas.  Dadas as informações, pode-se afirmar que 94% 

dos gestores são do sexo masculino. 

Como sétima pergunta, foi perguntado onde se localiza sua empresa. Que resultou 

nas seguintes respostas: 

 
Gráfico 04 – Local onde a empresa está 

inserida  
Fonte: Autores do trabalho, 2019 

 

É possível observar que 75% dos entrevistados pertencem à mesma região. Assim 

definindo a partir dos dados que se trata mais de uma pesquisa regional. 

O perfil dos entrevistados apresentar em sua predominância, um modelo de negócio 

baseado em empresas familiares, porém não é possível estabelecer uma área de mercado com 

um grau predominância entre as demais, visto que pelo número de entrevistados, nas 

empresas não há uma divisão de poder, em sua maioria possui apenas um único dono, tendo 

em média 42 anos de idade e sendo predominantemente do sexo masculino, uma formação 

escolar de, ensino médio, médio e se localizando a maior parte das empresas no município de 

Unaí – MG. 

O oitavo questionamento refere-se: Como é sua relação comercial com outros 

gestores. Obtendo as seguintes informações: 
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Gráfico 05 – Relação entre 
Gestores

 
Fonte: Autores do trabalho, 2019 

 
 

Como se pode observar, existe um bom relacionamento entre os gestores. Diante das 

informações prestadas, pode-se dizer que:  existe uma boa relação com outros gestores, tendo 

como média 8 pontos na tabela. 

Segundo Balestrin, Verschoore (2016), no contexto de associativismo atual, pequenas 

empresas se unem para consiguir melhorias para ambas as partes, pelo fato de estar ficando 

mais difícil a sua entrada e permanência no mercado. 

Para uma boa cooperação é necessário manter uma boa relação entre as partes 

envolvidas, para a solução de um problema, a boa convivência e ética são peças fundamentais 

para que toda a cadeia de cooperação funcione perfeitamente.  

No nono questionamento, foi perguntado: como é esta relação, e se existe uma 

cooperação mútua. Obtendo as seguintes respostas: 

 
Tabela 02 – Como e a relação, e se existe cooperação mútua 

IDENTIFICAÇÃO COMO É ESTA RELAÇÃO, EXISTE UMA COOPERAÇÃO MÚTUA? 
Questionado 01º Ótima 
Questionado 02º Às vezes 

Questionado 03º Relação de serviços e soluções de problemas, existe a relação mútua, pois os 
indivíduos assim o querem 

Questionado 04º É um trabalho diferenciado que não há concorrência 
Questionado 05º Amizade 
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Questionado 06º Não 
Questionado 07º - 
Questionado 08º Pacífica, quando uma precisa de algo, o outro fornece com preço mais acessível 
Questionado 09º Diária 
Questionado 10º Diariamente... 
Questionado 11º Sim, com certeza 
Questionado 12º Sim 
Questionado 13º Ótima. Sim 
Questionado 14º Sim 
Questionado 15º Sim 
Questionado 16º - 

Fonte: Autores do trabalho, 2019 
 

Pode-se observar que é uma relação constante, e que na maior parte existe uma boa 

relação, uma relação amigável. Diante do que foi apresentado, pode-se constatar: 

normalmente a uma cooperação mútua sim, aliado a um bom relacionamento, nem que seja 

uma ajuda momentânea ou circunstancial. 

Segundo Cândido; Abreu (2005 apud Alves, et al, 2011), redes em seu contexto de 

internacionalização podem ser usadas para compartilhamento de informações ou trabalhos 

relacionados, para sanar uma carência de alguma parte envolvida por motivo de má 

estruturação, ou em gestão econômica. 

Realizando um comparativo a partir as informações expostas, nota-se a importância 

de se cooperar, como visto no referencial deste artigo, devido às dificuldades de se 

empreender isoladamente no Brasil, em algum momento você irá necessitar do auxílio de 

outro empresário, seja um auxílio técnico de informação ou uma prestação de serviço. 

Já na décima pergunta foi perguntada: Quais as melhorias você pode oferecer 

àsociedade, por meio dessa relação. Obtendo as seguintes respostas: 

 
 

Tabela 03 –Melhorias oferecidas a Sociedade 
Identificação QUAIS AS MELHORIAS VOCÊ PODE OFERECER À SOCIEDADE, POR MEIO 

DESSA RELAÇÃO? 
Questionado 01º Bom relacionamento com todos 
Questionado 02º Busca por melhores produtos, e menores preços 

Questionado 03º Soluções para o problema de moradia e consequentemente soluções individuais para um 
problema coletivo, falta de moradia 

Questionado 04º Qualidade diferenciada na prestação de serviço. 
Questionado 05º Participação eventual 
Questionado 06º Não sei 
Questionado 07º - 
Questionado 08º Garantir a satisfação do cliente 
Questionado 09º Saúde alimentar 
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Questionado 10º Melhoria com os valores oferecidos, abaixando o preço para a concorrência sentir ameaçada 
e assim trazendo melhores preços para a sociedade... 

Questionado 11º Espero ajudar as pessoas mostrando o melhor de mim e do meu produto 

Questionado 12º A partir de muitas reuniões e ideias posso ter em mente muitas ideias que podem ajudar o 
motorista 

Questionado 13º Geração de empregos 
Questionado 14º Trabalho em comunidade e inovação 
Questionado 15º Maior gama de serviços, bem como atendimento de mais clientes 
Questionado 16º - 

Fonte: Autores do trabalho, 2019 
 

Pode-se observar a gama de melhorias oferecidas para a sociedade, quando 

empresários decidem cooperar entre si. Diante das respostas apresentadas, pode-se constatar: 

que esses empresários têm a oferecer uma melhor condição de vida e saúde àsociedade, além 

de uma alta concorrência de preços e qualidade dos serviços prestados ou produtos vendidos, 

somado à ajuda ao gestor parceiro.  

O ato de se aliar com outras empresas, acaba estimulando a concorrência, sendo esta 

uma tendência global, que ocorrecada vez com mais frequência, pelo fato de países abrirem a 

oportunidade para um capital estrangeiro, o que faz com que essa região se torne cada vez 

mais competitiva. (WITTMANN; DOTTO; WEGNER,2008) 

Na décima primeira pergunta foi pedido que: Expusessem quais logísticas são 

utilizadas dentro destas relações. Obtendo as seguintes respostas: 

 
Tabela 04 –Logísticas Utilizadas 

Identificação  QUAIS OS MEIOS (AS LOGÍSTICAS) EM QUE ESSA COOPERAÇÃO E 
APLICADA 

Questionado 01º - 
Questionado 02º Contato direto 
Questionado 03º - 
Questionado 04º Marketing. 
Questionado 05º Verifica-se a troca mútua de eventuais facilidades questões trabalhistas 
Questionado 06º Não sei 
Questionado 07º - 
Questionado 08º Depende de cada situação, pode ser tanto uma orientação simples, quanto algum produto 
Questionado 09º Mercados 
Questionado 10º Mercados em gerais 
Questionado 11º É em um meio técnico informativo 
Questionado 12º Ela e aplicada em investimentos para projetos 
Questionado 13º Geral 
Questionado 14º - 
Questionado 15º Distribuição de demanda 
Questionado 16º - 

Fonte: Autores do trabalho, 2019 
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Como se pode observar, há uma variedade de logísticas que podem ser utilizadas na 

cooperação empresarial. Por meio destas constatações, aponta-se a importância de utilizar das 

logísticas disponíveis para desenvolvimento empresarial, regional, além da melhor 

distribuição de mercado consumidor entre as partes, assim ocasionando uma melhoria 

sociedade. 

Para Abrache (2011) a logística possui um caráter estratégico, já que se trata das 

ações que determinada empresa toma para garantir vantagens competitivas com as demais 

empresas concorrentes.Ele também expõe os benefícios de uma estratégia logística bem 

elaborada e aplicada, ou seja algo bem posicionado, onde se pode oferecer redução no custo 

operacional e um serviço de melhor qualidade, o que faz esta empresa se destacar da 

concorrência, além de oferecer benefícios à sociedade, como melhores preços e serviços mais 

eficientes. 

Observando os resultados da décima primeira pergunta, comparados com Abrache 

(2011), nota-se que a escolha da logística certa ocasiona melhorias não só à empresa que 

decidiu tomar essa logística como ação, mas sim toda a sociedade, como exemplo o 15º 

(décimo quinto) questionado, o qual diz que abrange uma maior parte da sociedade, visto que 

oferece outro profissional ou estabelecimento ao seu cliente, caso ele já esteja ocupado ou 

sem o produto desejado, e aumenta sua relação de amizade e cooperação com o gestor que 

recebeu o cliente, por se tratar de um processo mútuo, ele pode ser ajudado futuramente e o 

cliente tem a sua demanda realizada. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com a intenção de definir como é a utilização das logísticas na cooperação 

empresarial e seus reflexos na sociedade, tema deste trabalho, delimitou-se como objetivo 

geral desta pesquisa analisar como a cooperação empresarial reflete na sociedade, para isso 

compreendendo melhor alguns empresários. 

O primeiro objetivo deste trabalho foi alcançado, teve o intuito de pesquisar a 

interação dos empresários, este resultado pode ser verificado, pois ficou exposto que na maior 

parte dos casos ocorre uma boa relação entre os empresários, e para alguns, até uma relação 

de amizade.  

O segundo objetivo também foi alcançado, já que foi possível a identificação das 

relações estabelecidas em uma cooperação empresarial, pôde-se observar que se trata de uma 

relação diária amistosa, e que normalmente ocorrem benéficos para ambas as partes. Como os 
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demais objetivos acima, o terceiro objetivo também foi alcançado, foi possível relacionar as 

melhorias que são oferecidas à sociedade por meio da cooperação empresarial, que consta que 

a sociedade acaba ‘ganhando’ um mercado mais competitivo, com melhores preços e produtos 

e serviços de melhor qualidade. 

E por fim, o quarto e último objetivo foi alcançado, já que foi possível identificar 

algumas das logísticas utilizadas na cooperação empresarial, ficando evidenciado que as 

logísticas têm como objetivo maior abrangência do mercado, seja por meio do marketing, ou 

através de uma cooperação, como por exemplo distribuição de demanda, que ocasiona a 

demanda do cliente realizada, por alguma das empresas parceiras. 

Assim, conclui através da pesquisa que os empresários possuem uma boa relação 

quando têm um objetivo em comum, e por ser uma relação que acaba sendo constante, por se 

tratar de uma relação diária, e estabelecido um certo grau de amizade.Também foi observado 

que praticamente todos os empresários oferecem melhorias a sociedade, de forma direta ou 

indireta. Podendo, assim, responder à problemática deste trabalho, que a cooperação 

empresarial oferece reflexos positivos à sociedade, como por exemplo, maior concorrência de 

mercado, e geração de novos postos de serviços. 

Para finalizar, baseado nos pontos pesquisados, apresenta-se a proposta para 

continuidade desta pesquisa, proposta esta que se trata de realizar uma pesquisa sobre a 

opinião da sociedade, sobre a aliança de empresários. 
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RESUMO: A gestão escolar é um conjunto organizacional interno de uma instituição. 
Distingue o planejamento do trabalho escolar e racionalização do uso dos recursos materiais, 
financeiros, intelectuais; conduzi e controla os serviços indispensáveis ao ensino, bem como 
distribui e controla o trabalho das pessoas. O presente artigo tem o objetivo de identificar a 
contribuição da gestão escolar da FACTU para o desenvolvimento da sociedade nos últimos 
anos. Para tanto, utilizou-se uma pesquisa qualitativa com realização de entrevista com o 
gestor da unidade de análise deste trabalho. Na primeira parte, apresenta-se o conceito de 
gestão escolar e suas formas mais utilizadas atualmente, discutindo a contribuição da gestão 
escolar para a sociedade. Na segunda parte, foi realizado uma pesquisa exploratória, com uma 
entrevista semiestruturada aplicada ao gestor da instituição para analisar a gestão aplicada na 
mesma. Conclui-se que a gestão é um processo organizacional que busca amenizar os 
conflitos. Esses problemas são resolvidos não somente pelo gestor, mas também inclui a 
participação dos docentes e colaboradores do administrativo, buscando uma melhoria na 
qualidade de ensino da instituição abordada e a sua integração na sociedade.  
 
Palavras-chave: Gestão Escolar. Sociedade. Instituição de Ensino. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O conceito de Gestão escolar foi instituído para ir além de uma possível abordagem 

limitada dos termos “direção” ou ‘administração escolar”. Foi constituída a partir dos 

movimentos de iniciação política do país no ano de 1980, surgiram então novos conceitos e 

valores relacionados principalmente à ideia de autonomia escolar, a participação da sociedade 

e da comunidade. 

A questão norteadora desta pesquisa é como a gestão escolar da FACTU vem 

contribuindo para o desenvolvimento da sociedade nos últimos anos? O objetivo geral é 

identificar esta contribuição, perfazendo os objetivos específicos, conceituar a Gestão Escolar; 

 
33 Aluno 1º período do curso de Ciências Contábeis da FACTU. 
34 Aluno 1º período do curso de Ciências Contábeis da FACTU. 
35Aluno 1º período do curso de Ciências Contábeis da FACTU. 
4 Graduada em Administração e Mestrado Profissional em Administração, sócia proprietária - MAFRA 
ASSESSORIA E CONSULTORIA RURAL E ADMINISTRATIVA, professora na Instituição FACTU, e 
coordenadora do NAC/ FACTU 
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pesquisar as formas o gestor para ter uma gestão de qualidade; e diagnosticar os métodos 

utilizados para o desenvolvimento da sociedade. 

A presente pesquisa justifica-se inicialmente no campo profissional como a 

possibilidade de ampliar o horizonte com relação à gestão escolar e sua atuação ao longo da 

formação dos alunos pertencentes a instituição FACTU. Do mesmo modo, o profissional 

estará buscando um diferencial para que sua instituição se destaque na parte administrativa 

perante as outras e garantindo a satisfação dos seus alunos que priorizam instituições 

qualificadas para se graduar. 

No meio acadêmico, este trabalho poderá contribuir para que o tema se torne 

recorrente nas pesquisas realizadas e aprofunde os conhecimentos dos acadêmicos sobre a 

instituição. 

Por fim, no âmbito social, estas pesquisadoras encontram relevância na pesquisa para 

a sua própria formação devidoà participação diária extraprofissional dentro da gestão escolar. 

E a sociedade necessita entender sobre o assunto abordado, para melhor compreender quão 

importante é uma boa gestão escolar para o desenvolvimento acadêmico de qualidade. 

A metodologia deste artigo definiu-se como uma pesquisa exploratória, abordagem 

de pesquisa qualitativa, com fontes primáriase secundárias para realização do referencial 

teórico, análise e discussão dos resultados e, como procedimento, uma entrevista. 

Esta pesquisa está estruturada da seguinte maneira: primeiramente apresenta- se a 

introdução, em seguida o referencial teórico abordando o conceito e aspectos da Gestão 

Escolar; Gestão democrática e participativa; A contribuição da gestão escolar para a 

sociedade e a Integração da sociedade e a Instituição de Ensino Superior. Posteriormente, 

apresenta-se a metodologia e a análise de resultados da entrevista semiestruturada aplicado ao 

gestor da instituição; as considerações e por último as referências. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 GESTÃO ESCOLAR 

 

2.1.1 Principais aspectos sobre a gestão escolar 

 

O presente tópico irá abordar os principais aspectos da gestão escolar e o seu 

conceito. Será apresentado o objetivo da gestão e a definição e abrangência da autonomia 

como sua característica essencial e necessária para a sociedade.  
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O termo Gestão Escolar consiste num princípio de organização interna da 

instituição, abrangendo todos os setores que estão relacionados com os exercícios escolares. 

Desta maneira, a gestão escolar tende a garantir uma ampliação socioeducacional eficaz na 

instituição de ensino. 

Libâneo, (2001, p.77) define a gestão como “o conjunto de todas as atividades de 

coordenação e de acompanhamento do trabalho, dos cumprimentos das atribuições de cada 

membro da equipe, a realização do trabalho em equipe, a manutenção do clima de trabalho, a 

avaliação de desempenho”. 

O objetivo da gestão escolar é aplicar princípios e táticas necessárias para expandir a 

eficácia dos artifícios dentro da instituição e, de tal modo, promover uma sólida evolução do 

ensino oferecido aos estudantes. É necessário que o mesmo seja de qualidade para que os 

estudantes construam competências essenciais à formação, tanto pessoal como profissional. 

(LUCK, 2010). 

A autoridade é uma característica importante em relação à gestão escolar. Por meio 

dela podem-se buscar soluções necessárias para a sociedade. (LUCK, 2010).É importante 

destacar o ligação entre democracia, autonomia e cidadania para um exercício consciente de 

participação, descentralização e agrupamento dos sujeitos frente às afinidades sociais na 

família, entre amigos, tal como nas ações diárias em meio à sociedade e ambiente escolar. 

Para Hallak (1992, alud SANTOS, 2012, p.9). 
 
 
As principais características da gestão realizada pelas escolas –que supõe uma 
significativa delegação de autoridade e de direção nas escolas –podem ser descritas 
em três palavras;   
 
• Autonomia permite à escola a busca de soluções próprias, mais adequadas às 
necessidades e aspirações dos alunos e de suas famílias; 
• Participação abre espaço para a tomada democrática de decisões, bem como a 
captação e incorporação de recursos da comunidade: alunos, professores, 
funcionários, pais de alunos e outras pessoas genuinamente interessadas no bom 
desempenho da escola. 
• Autocontrole é corolário das condições precedentes e permite o retorno de 
informações, indispensável para um funcionamento adequado da escola e para uma 
participação efetiva. 
 
 

A autonomia possibilita que cada sistema de ensino consiga articular-se em uma 

expectativa organizada com os diferentes processos de desenvolvimento efetivando políticas 

educacionais para a instituição de ensino numa perspectiva democrática e participativa. 

Porém, todas essas ações devem estar regularizadas na perceptibilidade exibida pelos órgãos 

superiores, para que haja uma coerência no sistema educacional. 

https://www.sinonimos.com.br/perceptibilidade/
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2.1.2 Gestão Democrática e Participativa 

 

Neste tópico será retratado o que são as gestões democrática e participativa, 

mostrando pontos importantes sobre o porquê e o para quê elas são necessárias numa 

instituição de ensino qualificado.  

Gestão democrática é a que interage e necessita da participação social de um todo, 

em todas as decisões que são tomadas no ambiente de estudo.  Diante disso, pode-se englobar 

outro método de administração, a gestão participativa, a qual pode ser catalogada como a 

interação entre os gestores da instituição e a comunidade escolar. Portanto, todos colaboram 

efetivamente dos vários segmentos da comunidade estudantil – professores, funcionários, pais 

e alunos – em todos os aspectos. 

Em virtude disso, a comunidade tem todo direito de estar presente em todas as 

decisões, participar ativamente e possuir liberdade para opinar e sugerir inúmeras soluções 

para as questões que aparecem durante o processo educativo.Segundo Luck (1998), “a gestão 

em si é uma ideia de participação, assim sendo do trabalho coletivo de pessoas discutindo 

situações, decidindo sobre o caminho a se seguir e agindo sobre isso em conjunto.” 

Todos os envolvidos na comunidade podem dialogar e opinar, de maneira ativa, nos 

atos e decisões. Esta cooperação incide diretamente nas mais diferentes etapas da gestão 

escolar (planejamento, implementação e avaliação), seja no que diz respeito à construção do 

projeto e processos pedagógicos quanto às questões de natureza burocrática. 

Esse processo implica o envolvimento dos próprios estudantes, tendo a experiência e 

o direito à participação como elemento fundamental para o seu pleno desenvolvimento. Na 

visão de Gadotti (1994), o discente aprende quando ele se torna sujeito de sua aprendizagem, 

deste modo, precisa participar das decisões que dizem respeito ao projeto da escola, projeto 

inserido no de vida do próprio aluno. 

É fundamental compreender a questão da gestão democrática e participativa para 

além do seu aspecto conceitual. Não se trata apenas de uma concepção de sociedade que 

prima pela democracia como princípio fundamental, mas do entendimento de que a 

democratização da gestão é condição estruturante para a qualidade e efetividade da educação. 

A forma de trabalho em conjunto é um ideal de melhoria na qualidade de ensino, na 

medida em que possibilita que a escola crie vínculos com a comunidade onde está inserida. 

Desta maneira, afirma-se que a gestão democrática é o elo entre sociedade e educação, 

promovendo, políticas públicas com intuito de alcançar uma educação de qualidade. Para uma 

gestão democrática e participativa alcançaruma instituição de ensino que com qualidade de 
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educação, deve adquirir progressivamente a autonomia pedagógica, administrativa e 

financeira, compartilhando a gestão junto com a comunidade escolar. Diante do exposto, uma 

educação que se queira construir a partir de princípios verdadeiramente democráticos precisa 

ter em conta a necessidade de resgatar, salientar e exaltar a qualidade do ser humano como 

sujeito, isso é, pode-se efetivar nas instituições escolares por meio da colaboração da 

sociedade, por vez que ela implica a construção do diálogo, do embate, do debate, da 

divergência. 
 
 

Cabe aos profissionais da educação fazerem valer o seu papel de educador, dando 
ênfase a um ensino mais democrático, com diálogos abertos, com informações que 
provoquem reflexões a respeito dos fatos sociais existentes. É importante que se 
trabalhe sempre com o concreto, assim o educando se sentirá estimulado a criar 
situações como todo o processo democrático, que é um caminho que se faz ao 
caminhar, o que não elimina a necessidade de refletir previamente a respeito dos 
obstáculos e potencialidades que a realidade apresenta para a ação. (PARO, 1997, p. 
17). 
 
 

O trabalho em conjunto entre mestres, funcionários, alunos, gestores, e todos os 

demais envolvidos é necessário para que haja um ensino de maior abertura, maiores diálogos 

tanto no ensino nas salas de aula, quanto no convívio diário. 

Mediante isso, afirma-se que o trabalho em conjunto dos funcionários de grandes e 

pequenos cargos presentes na instituição de ensino, juntamente com os discentes como uma 

forma de construir melhorias tanto no ensino quanto nas questões físicas. Essa interação de 

todos contribui para a descoberta de maneiras diferentes de analisar, questionar e resolver 

cada questão do suposto problema no processo decisório. 

 

2.2 A CONTRIBUIÇÃO DA GESTÃO ESCOLAR PARA A SOCIEDADE 

 

2.2.1 A importância da gestão para a sociedade 

 

O tópico a seguir tratar à da relevância da gestão escolar e a importância dos 

educadores para a comunidade. Será abordado a importância da educação e a responsabilidade 

que os educadores possuem para o desenvolvimento intelectual da sociedade. 

Entende-se que a gestão escolar é de extrema importância para a sociedade, pois 

auxilia no processo de exigência de profissionalismo dos professores e gestores. Consente que 

a grade curricular esteja sempre moderna e deve harmonizar-se com o contexto 

socioeconômico da comunidade. 
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Assim, “se é verdade que a educação não pode fazer sozinha a transformação social, 

também é verdade que a transformação não se efetivará e não se consolidará sem a educação” 

(GADORTI, 1994 apud GIANCATERINO, 2010, p. 72). 

Entende-se que os educadores têm uma grande responsabilidade na abrangência do 

presente e na preparação para o futuro, pois a maior parte do tempo as crianças e jovens 

passam na escola. Deve existir o desejo de uma escola cogitada que pense no papel social para 

aprendizado e utilize ambientes igualitários (ALARCÃO, 2001). 

Com início em uma gestão educacional de qualidade, o foco do trabalho é o pensar 

coletivo do homem e suas ações praticadas. O educador deve olhar o educando de forma 

como pessoa que vive em comunidade e deve-se ter uma ponderação sem autoritarismo, para 

contribuir para a construção da cidadania de fato. (NUNES, 2012) 

Com isso, entende-se que a gestão escolar possui uma grande importância, pois a 

partir dela é que os indivíduos irão criar um conceito de forma crítica e democrática visando 

ao que é certo, corrigindo os erros para exigência de uma sociedade apropriada, igualitária e 

livre.  

 

2.2.2 A integração da sociedade e a Instituição de Ensino Superior 

 

Neste tópico apresenta-se como as mudanças nas instituições contribuem para a 

integração da sociedade e instituição gerando maior necessidade de possuir o ensino superior. 

Será relatado como a troca de conhecimento de ambas as partes interferem no crescimento 

social e científico da sociedade. 

A instituição de ensino superior tem passado por transformações significantes ao 

longo do tempo na questão da integração da sociedade, principalmente, em instituições 

públicas e federais, com isso a extensão universitária tem se fortalecido na questão de abrir as 

portas para jovens e adultos com baixa renda.Há tempos atrás a instituição só formava a elite, 

ou seja, apenas pessoas de pele clara, do gênero masculino e de classe alta, por isso o acesso 

ao ensino superior tinha o menor número de estudantes; hoje isso mudou de forma 

significativa, pois a instituição se tornou um bem revolucionário para a sociedade, assumindo 

um papel social de transformação, de caráter inovador, a partir da troca de saberes sempre 

associada ao desenvolvimento social, cultural e político. (NUNES, SILVA. 2012). 

Em relação à expansão universitária, seu impacto é grandioso na sociedade por se 

tornar acessível, é nesse ponto central que se pode ver a importância da extensão universitária, 

pois suas características e bases ideais estão voltadas para o interesse social, na questão da 
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formação, de melhor empregabilidade, na produção e criação científica, resumidamente, 

“produzir conhecimento, social e cientificamente relevantes, e tornar o conhecimento 

existente acessível a todos” (BOTOMÉ, 2001, apud. NUNES, SILVA 2012, p.129), portanto 

a relação entre a instituição e a sociedade deve dar viabilidade a um processo educativo, 

cultural e científico que permita muda a visão da instituição na sociedade.  

No que diz respeito à visão da sociedade para a instituição, também muda, não só por 

ela dar essa acessibilidade, mas também pelo fato da evolução histórica da sociedade nessa 

Era moderna, em que a sociedade recebe o nome de “Sociedade do conhecimento” ou 

“Sociedade da Informação”, esta passa a mudar a sociedade de forma que a influência digital 

e tecnológica atue diretamente nesse processo de transformação nos últimas décadas. Assim, a 

visão que se tem da instituição não é mais algo indisponível e inacessível, com essas novas 

circunstâncias da sociedade a instituição é pensada na perspectiva de ser refundada, para que a 

sociedade seja produtora de conhecimento e não mais mera receptora do conhecimento. 

(LACERDA, s.d.). 

No que diz respeito à integração da sociedade com a instituição, o resultado é 

positivo, o número de pessoas que estão cursando ensino superior é bem maior, apesar de não 

ter o alcance total; se há um vínculo de parceria, na qual cada um assume um papel 

importante, da sociedade para com a instituição e assim vice-versa, então a sociedade espera a 

igualdade de conhecimento, possibilitando, de forma abrangente, o acesso aos estudos, 

assumindo uma relação de troca.A instituição espera produzir conhecimento, nos campos 

social e científico, claramente relevantes para o avanço na sociedade, ambos devem andar em 

concordância explorando os muros acadêmicos e valorizando pessoas, demandas, 

reivindicações, anseios e saberes que se encontram dentro e fora dela. 

Desta forma, entende-se que cada vez mais é importante haver mudanças e 

integração no ensino superior e na integração, para que o número de estudantes matriculados 

nas instituições continue a crescer e assim proporcionar crescimento para toda a sociedade. 

 

3 METODOLOGIA  

 

A metodologia desta pesquisa foi definida para possibilitar a análise, interpretação e 

resultado dos dados obtidos através da problemática apresentada por este trabalho. Assim, a 

metodologia deste artigo definiu-se como uma pesquisa exploratória, abordagem de pesquisa 

qualitativa, com fontes primárias (entrevista) e secundárias (referencial teórico) para 

realização de análise e discussão dos resultados. 
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Neste artigo foi utilizada uma pesquisa exploratória. Segundo Gil (2002), este 

modelo de pesquisa tem como finalidade gerar mais informações sobre o problema e torná-lo 

mais claro e direto. Esse tipo de pesquisa tem como objetivo principal o aperfeiçoamento de 

ideias ou o descobrimento de percepções que permitam a consideração das diversas formas do 

caso estudado. O que levou à escolha desta forma de pesquisa foi a ida além da descrição de 

gestão escolar e sua utilização na FACTU. 

Em relação à abordagem de pesquisa, neste trabalho foi realizada uma pesquisa 

qualitativa. Richardson (2015) conceitua como uma alternativa de entendimento detalhado das 

características apresentadas pelo entrevistado. Possui função explicativa sobre o 

conhecimento teórico do investigador. A escolha surgiu pela necessidade de se analisar a 

qualidade da gestão e estes dados não poderiam ser expressos numericamente.  

Foram apresentadas fontes de pesquisa primárias referente à entrevista e fontes 

secundárias apresentadas pelo referencial teórico. Lakatos e Marconi (1992) definem fontes 

primárias como documentos de primeira mão, derivada dos próprios órgãos que realizaram as 

afirmações e fontes secundárias são informações já estudadas e publicadas, de diferentes 

formas, com o objetivo de apresentar ao pesquisador tudo o que já se tem afirmado sobre 

determinado assunto. O que levou a essa escolha foi a necessidade de obter informações 

confiáveis sobre como as gestões são atribuídas na instituição, utilizando o método de 

entrevista. 

O procedimento de pesquisa utilizada foi uma entrevista, contendo três perguntas 

abertas. Este procedimento define-se por uma conversa entre duas ou mais pessoas, em que 

uma delas coleta informações a respeito de um assunto específico. É muito utilizado em 

investigação social para coletar dados e ajudar a resolver problemas sociais (LAKATOS; 

MARCONI, 2003). O método foi escolhido por abranger de forma mais detalhada e direta a 

opinião do gestor sobre o assunto e assim analisar melhor os dados. 

 

4 RESULTADOS: DISCUSSÃO E ANÁLISE 

 

O presente trabalho utilizou a “A importância da Gestão Escolar no desenvolvimento 

da sociedade” como temática norteadora da pesquisa, tendo motivação do trabalho a seguinte 

problemática: Como a gestão escolar da FACTU vem contribuindo para o desenvolvimento 

da sociedade nos últimos anos? 
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Com o intuito de responder à problemática foi realizada uma entrevista no dia 29 de 

maio de 2019, com o atual diretor da instituição Faculdade de Ciências e Tecnologias de 

Unaí- FACTU. 

O primeiro questionamento realizado refere-se a: o que é a gestão escolar e qual a 

sua importância, obteve-se a seguinte resposta: 
 
 
É um estilo de administração de gestão financeira, econômica, educacional e pedagógica, que é 
direcionada para as atividades de uma escola, não tem muita diferença para uma empresa, para 
uma instituição pública. Então a gestão na realidade e é amenizar os conflitos, tentar manter as 
pessoas motivadas para trabalhar melhor e contribuir com a instituição. A gestão ela serve para 
gente fazer alguns processos, procedimentos e rotinas da melhor forma, seja na parte financeira 
mesmo, seja na parte de obter resultados mais rápidos. Tudo que a gente faz na escola, costumo 
falar para os funcionários o seguinte, que todo mundo, que todos os funcionários, professores tem 
a obrigação de “ta” ajudando, tudo que se e feito na escola ele tem que ser direcionado para 
melhorar a qualidade do ensino. 

 
 

O gestor se referiu à gestão como o processo organizacional de um todo, a gestão e 

uma forma de abrandar os problemas da instituição, ela não se constitui somente de um 

responsável, mas também inclui do funcionário ao professor e assim, todos ajudando na forma 

de um ensino qualificado. Diante dos fatos citados acima afirmar se sim, que a gestão escolar, 

é importante para o desenvolvimento da qualidade da instituição e do ensino. 

Na visão de Libâneo (2001, p.77), “a gestão é um conjunto organizacional que está 

ligada à coordenação e à supervisão da equipe de trabalho, do trabalho realizado, a 

conservação de um bom ambiente de trabalho e a avaliação de desempenho.” 

Portanto, tanto o gestor quanto o autor citado, tratam a gestão como um estilo de 

administração e organização, que pode auxiliar no melhor desenvolvimento dos colaboradores 

seja em empresaseja no ambiente escolar, desenvolvendo melhor as tarefas propostas para 

alcançar o objetivo final.  

O segundo questionamento realizado refere-se a: entre esses métodos, quais projetos 

são aplicados na sociedade, para interação da instituição, aluno e comunidade, obtendo-se a 

seguinte resposta: 
 
 
Ontem por exemplo o pessoal do direito “tava” fazendo visita natureza limpa, a usina para pegar o 
lixo etransformar em energia e uns carvãozinho para reduzir impacto ambiental nos lixões da 
cidade, eles foram na disciplina do direito ambiental e viram uma alternativa pra isso, conheceram 
que tem gente propondo para melhorar o meio ambiental, fez isso então “ta” tendo uma interação 
porque os alunos indo logo conhecer um projeto que ajude a diminuir esse tanto de lixo que a 
gente produz. Teve a palestra com vocês, que teve a pessoa de BH que interagiu com a gente vai 
sair falando bem da gente, temos trabalho que tem nas escolas ou ir lá na escola ou trazer aqui, 
porque possuem gente que chegam aqui no primeiro período e não sabem o que querem, isso é 
bom porque quando o aluno chega aqui fica querendo mudar de curso e isso atrapalha a vida dele e 
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a nossa também, se você vai lá e faz isso ajuda as escolas porque a maioria não tem essas 
explicações pros alunos, se tivéssemos 30 cursos seria melhor porque seria 30 opções diferentes 
que a gente ia ter. Ai você tem uma interação, a Cida gosta de cantar e já fizemos eventos com as 
escolas, o que “ta” próximo da gente é as escolas do ensino médio, e a gente tem que também 
querer conhecer o aluno que está chegando, esse negócio do nivelamento da vontade de fazer lá 
nas escolas antes de vir pra cá. A gente procura participar, a gente trabalha com o SEBRAE, o 
pessoal foi para Patos 7 ou 9 alunos foram lá, a gente vai fazendo essa integração, o SEBRAE da 
apoio para pequenas empresas, contador também, tem que fazer uma amizade, uma integração, a 
viagem para patos pagaram r$70,00, os meninos gostaram trouxeram coisas boas, a gente vai “ta” 
estudando como implantar coisas assim. A integração com a sociedade é importante que você 
consolida o nome da instituição e você “ta”, e vão agradecer a presença da interação. A Faculdade 
uma rede de integração muito grande ao redor da escola, se tem a vizinhança próxima, se tem os 
bares que funcionam por causa da faculdade, estão se tem kitnet que não existia quando não existia 
a FACTU, então você movimenta muito, pessoas que vem de fora, ônibus, os motoristas envolve 
muita coisa.  A gente busca fazer a integração com os outros ensinos, ensino médio e também com 
algumas universidades que proporcionam o mestrado e o doutorado que a gente não tem. 
 
 

Como se pode observar, o gestor procura mostrar os alunos da faculdade interagindo 

no meio social através de palestras, visitas e participação de eventos tradicionais. Não apenas 

no âmbito educacional, mas também na parte social através dos bares, kitnet e comércios.  

Diante dos fatos citados acima, entende-se que a faculdade é uma rede de integração que 

abrange não somente as atividades da escola, mas também as atividades ao redor da 

instituição, proporcionando o conhecimento de ambas as partes. 

Na visão de Alarcão (2001), os educadores têm a responsabilidade de preparar os 

jovens para o futuro, devido sua grande parte do tempo passado na escola e existe um desejo 

de uma escola que pense no papel social dos alunos para colocação do conhecimento ético no 

ambiente social. 

Com isso, o gestor afirma a importância da interação com a sociedade, pois, além de 

divulgar o nome da instituição também proporciona uma construção intelectual dos alunos 

para o âmbito social. Depreende-se que o entrevistado e o Alarcão afirmam que a faculdade 

proporciona uma interação de ambas as partes para os alunos, onde há uma preparação social 

para ser colocada no ambiente em que se vive, pensando não somente no crescer da 

instituição, mas também na evolução do aluno. 

O terceiro questionamento realizado refere-se a: qual a necessidade de uma gestão 

participativa/democrática nas IES, obteve-se a resposta: 
 
 

Tem duas coisas, às vezes democracia demais não funciona, participação também às vezes não 
funciona e às vezes funciona, igual falei com vocês, às vezes você tem uma ideia e tem que vender 
para as pessoas para que elas comprem aquela ideia e faça com mais facilidade, às vezes você tem 
que impor mesmo, e a pessoa só vai perceber que era bom com o tempo muito grande, em órgãos 
públicos quando você fala muito de participação eles falam “vamos fazer eleição para tudo em 
quanto há” , “vamos fazer comissão pra isso, pra aquilo” quando você não quer fazer uma coisa 
você cria uma comissão é uma forma democrática de fazer as coisas e não funcionam, porque você 
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cria comissão e aquelas comissões não funcionam e a coisa não vai pra frente. A participação é 
fundamental porque os subordinados devem entender que aquilo vai ser bom para a instituição e 
para ele, se ele não achar que vai ser bom pra ele nem vai fazer, nem sempre as pessoas querem o 
que precisam. Agora tem algumas pessoas que normalmente despertam liderança que vão além do 
que é obrigação, tem professores que acha que é ideal cumprir horário, plano de ensino e tá 
resolvido, agora tem professores que nas férias fazem curso para aperfeiçoamento, mesmo na praia 
vê alguma coisa interessante “opa, vou levar isso para trabalhar com meus alunos que vou 
conseguir trabalhar melhor tal conteúdo” e tem algumas pessoas que não gostam, “ah, vou 
trabalhar como professor porque professor de ensino superior ganha relativamente razoável não é 
um grande salário mas, também não é ruim”. 
 
 

Como se pode observar o gestor não sabe afirmar se a gestão democrática e 

participativa é um método válido para a administração da instituição, de certo modo concorda 

que é necessário a participação de todos, mas não pensa que é a solução dos problemas 

envolver todos no processo de decisão. Analisando a resposta citada acima, deduz-se que a 

gestão com democracia e participação não é cabível na maioria das vezes para a atual gestão 

da instituição FACTU. 

Segundo o autor Paro (1997), para os profissionais que exercem o trabalho na parte 

da educação, é necessário um ambiente democrático com participação de todos, com diálogos 

de diversas opiniões sobre o determinado assunto para o processo de decisão.  

Posteriormente, o gestor entrevistado cita que nem sempre essas gestões funcionam 

para uma instituição escolar, contradizendo o autor Paro e todos os outros citados no tópico 

“Gestão Democrática e Participativa” deste mesmo artigo. Constata-se que o autor Paro e o 

atual gestor da FACTU sabem a importância das gestões para as instituições de ensino. 

Porém, o gestor não vem aplicando por achar que nem sempre o que ele deseja para o 

imediato, seus funcionários irão concordar, então ele se impõe para que todos veem o 

resultado sobre sua decisão. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O intuito deste trabalho foi identificar a importância de uma boa gestão no âmbito 

escolar e no desenvolvimento da sociedade, para tanto delimitou-se como objetivo geral desta 

pesquisa, analisar a contribuição da gestão escolar da instituição Faculdade de Ciências e 

tecnologia de Unaí – FACTU para o desenvolvimento da sociedade nos últimos anos. 

 O primeiro objetivo deste artigo foi alcançado, teve a intenção de apresentar a 

definição da gestão escolar e sua importância para a sociedade. Este resultado pode ser 

encontrado na seção Principais aspectos sobre a gestão escolar,e através do questionamento 1 

(Um) respondido pelo entrevistado, entendendo-se que a gestão como um método de 
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administração e organização, pode contribuir para o progresso dos colaboradores, os quais 

podem desenvolver melhor as tarefas propostas e assim, alcançar o objetivo final.  

O segundo objetivo foi pesquisar as formas que o gestor da FACTU utilizou para ter 

uma gestão de qualidade e o presente objetivo foi alcançado, conforme o segundo 

questionamento, pois o gestor não possui métodos definidos para melhorar a organização da 

instituição, mas as decisões são tomadas por meio de suas experiências de vida. 

E por último, o terceiro objetivo específico foi diagnosticar os métodos utilizados 

para desenvolvimento da sociedade e foi alcançado, conforme o abrangido na seção a 

importância da gestão para a sociedade, pelo segundo questionamento, no qual se percebe-se 

que o gestor procura preparar os alunos para acrescentar no desenvolvimento da sociedade, 

envolvendo palestras e eventos, que proporcionam o aumento de conhecimento intelectual e 

social dos acadêmicos da instituição. 

Assim, a atual administração da instituição FACTU é apontada como uma gestão 

nem tanto participativa e democrática, porém qualificada que busca oferecer o melhor ensino 

para os ingressos. 

Mediante os fatos, constata-se que a instituição vem contribuindo nos últimos anos 

para o meio social, uma vez que cria uma rede de interação que inclui atividades escolares e 

convívio social, como por exemplo, a diversidade de comércio em torno da faculdade. E 

observa-se, pela fala do entrevistado, que é necessário interação com a sociedade, pois, além 

de divulgar o nome da instituição também promove uma construção intelectual dos alunos 

para o âmbito social. 

Para finalizar, tendo em vista os pontos analisados, apresenta-se proposta para 

continuidade desta pesquisa, a realização de questionários na sociedade para analisar a 

instituição na ótica da comunidade, e o que se deve acrescentar para a melhoria de sua 

integração. Possibilitando assim, criar a sugestão para uma qualificação da interação dos 

docentes, discentes e diretoria com uma gestão mais democrática e participativa.  
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RESUMO: A presente pesquisa tem como objetivo analisar a importância do marketing de 
relacionamento para a fidelização dos clientes no cooperativismo de crédito.  Para tanto, a 
pesquisa se classifica em seu objetivo como exploratória, com abordagem qualitativa, sendo 
realizado um estudo de caso com aplicação de um questionário semiestruturado para análise 
dos resultados. O presente artigo justifica-se pela importância de se aprofundar um pouco 
mais no universo do marketing de relacionamento e do cooperativismo de crédito, para poder 
utilizar esses conhecimentos nos estudos acadêmicos. Portanto, foi utilizada uma pesquisa 
teórica para análise e elaboração do presente trabalho. Na primeira parte deste trabalho, 
analisou-se a evolução do marketing de relacionamento. Na segunda parte, estudou-se o 
conceito de marketing de relacionamento. Na terceira parte, estudou-se marketing de 
relacionamento nas empresas. Na quarta parte, estudou-se a fidelização de cliente, o que 
poderia ser feito para o cliente ser um cliente fiel. Na quinta parte, estudaram-se ferramentas 
de marketing de relacionamento para aplicar na fidelização de clientes. Na sexta parte, 
estudaram-se fundamentos do cooperativismo. E por fim, estudou-se cooperativismo de 
crédito no Brasil. O presente artigo apresenta-se em fase conclusiva, finalizado na pesquisa de 
campo com aplicação de um questionário a um dos gestores da cooperativa de crédito Sicoob 
Noroeste, no município de Unaí – MG. Entende-se como limitação do presente estudo o seu 
baixo poder de generalização, por ter sido realizado com apenas uma cooperativa de crédito e 
ter questionado somente um de seus gestores. 
 

Palavras-Chave: Cooperativismo de crédito. Marketing de relacionamento. Fidelização. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Com a globalização e os avanços das tecnologias, o mundo mercadológico necessita 

cada vez mais de métodos eficazes para fidelizar e alcançar clientes, a competitividade 

acirrada no mercado impõe as empresas a utilizarem meios alternativos que alcancem clientes 

de forma significativa. Diante disso, muitas empresas têm implantado o marketing de 
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relacionamento, que, de fato, é muito importante para conquistar clientes, pois possibilita a 

busca e o estudo para identificar suas necessidades e desejos para melhor atendê-los. 

Outro método muito importante para atrair os clientes é a fidelização, fidelizar 

clientes é criar, conservar e aperfeiçoar fortes e duradouros relacionamentos. As empresas 

devem criar estratégias para atrair novos clientes e criar ligações com eles, a satisfação do 

cliente é um objetivo que as empresas sempre devem ter, pois na maioria das vezes um cliente 

satisfeito se torna um cliente fiel. Este trabalho aborda ainda sobre o cooperativismo, que 

consiste em uma organização mútua de cooperação e parcerias visando ao mesmo objetivo. 

Com o intuito de definir o objetivo geral desse trabalho, foi necessário fazer a 

seguinte pergunta: Qual a importância do marketing de relacionamento para fidelização 

dos clientes? Para conquistar clientes no mercado atual é necessário inovar e empreender, 

através do marketing de relacionamento, é possível verificar as necessidades básicas e 

essenciais dos clientes e criar produtos e/ou serviços que atendam e satisfaçam aos seus 

anseios e às necessidades. O marketing de relacionamento é essencial e de extrema 

importância, pois aproxima os clientes da empresa ficando mais fácil atender às suas 

expectativas, consequentemente, as empresas que aplicam o marketing de relacionamento 

conquistará uma clientela fiel e satisfeita com os serviços e/ou produtos oferecidos. 

 Os objetivos específicos identificados são: caracterizar o marketing de 

relacionamento no cooperativismo de crédito; verificar os instrumentos de fidelização do 

marketing de relacionamento; e analisar a importância do marketing de relacionamento para 

fidelização dos clientes no cooperativismo de crédito na ótica dos gestores.  

A escolha do tema em questão nasce da importância do marketing de relacionamento 

para fidelização dos clientes. Quanto a metodologia foi realizada pesquisa qualitativa, com 

fontes secundárias (referencial teórico), sendo realizado entrevista (pesquisa empírica). 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O referencial teórico da presente pesquisa foi estruturado em sete tópicos, a saber: a 

evolução do marketing de relacionamento; conceito de marketing de relacionamento; 

marketing de relacionamento nas empresas; fidelização de clientes; ferramentas de marketing 

de relacionamento; fundamentos do cooperativismo; cooperativismo de crédito. 
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2.1 EVOLUÇÃO DO MARKETING DE RELACIONAMENTO 

 

Neste primeiro referencial será abordada a evolução do marketing de relacionamento, 

que se mantém em constante evolução com o decorrer do tempo. 
 
 

Com o passar do tempo e a evolução do modo de vista do consumidor sobre o 
mercado, a preocupação que antes era só em produzir produtos de qualidade teve 
que ser repensada obrigando assim as empresas investir em um marketing que dê 
ênfase na satisfação de seus clientes devido ao aumento da competitividade nas 
vendas (MOREIRA, 2013). 

 
 
 

De acordo com Kotler (1998), as mudanças mercadológicas estão acontecendo 

rapidamente, com o advento da globalização e das mudanças tecnológicas. Com uma abertura 

dos mercados mundiais a tendênciaé uma competitividade cada vez maior, com mudançasas 

quais os fabricantes perdem o poder para varejistas gigantes. Vê-se um crescimento e a 

aprovação de clientes relativos a marcas de loja e a procura do consumidor por produtos com 

preço acessível, tendo como reflexo a diminuição da importância do marketing e propaganda 

em excesso. 

A diminuição da lealdade do cliente junto ao mercado, tem sido constante, fazendo 

com que as empresas repensem estratégias visando sempre a satisfação dos clientes.  

Na era de produção o único direcionamento de mercado que as empresas tinham era 

apenas a produção, cuja preocupação era somente a qualidade do produto produzido, não 

tendo preocupação com vendas. 

Na era da venda a produção ocorreu em excesso, fazendo com que sobrassem os 

produtos nas fábricas, levando à necessidade de buscar por novos clientes, bem como à 

necessidade de convencimento da qualidade dos produtos. 

Na era do Marketing, que foi o final da crise, as empresas que restaram tinham que 

buscar os poucos clientes que ainda restaram fazendo surgir nos Estados Unidos a ideia de 

Marketing. 

A partir da teoria da divulgação em massa, criou-se o Marketing de relacionamento 

tendo como principal papel o relacionamento, mais próximo entre empresa e cliente, não 

sendo muito utilizado em alguns segmentos de mercado. 

Entende-se que o Marketing de relacionamento é cada vez mais atual e necessário em um 

mercado tão competitivo e diversificado que temos, sendo assim um caminho proveitoso para 



126 
 

que as empresas tenham junto a ela clientes fiéis aos seus produtos mesmo com tantas opções 

diferentes. 

 

2.2 CONCEITO DE MARKETING DE RELACIONAMENTO 

 

O seguinte tópico abordará sobre o conceito de marketing de relacionamento. O foco 

central do marketing de relacionamento é a satisfação dos clientes da empresa, e é sempre 

importante trabalhar isso com os clientes para garantir uma relação lucrativa e duradoura para 

o futuro, nunca se esquecendo do bem-estar das pessoas que fazem parte do processo. 

Para iniciar esta parte teórica da pesquisa, apresenta-se o conceito proposto por Luciano 

Maso, que define marketing de relacionamento como: 
 
 

A função básica do marketing é identificar as necessidades do consumidor e 
desenvolver produtos que os satisfaçam. Assim sendo, a função do marketing dentro 
de uma organização vai além da identificação das necessidades e desejos do 
consumidor, determinar quais mercados-alvos a organização pode atender melhor, 
planejar produtos, serviços e programas mais adequados que satisfaçam estes 
mercados, mas também convocar todos que participam da organização e pensar e 
servir os consumidores (MASO, 2010, p. 3). 

 
 

Por meio desse conceito, pode-se concluir que o marketing de relacionamento 

condiciona a busca e estudo das necessidades das pessoas com o objetivo de identificar suas 

necessidades e desejos para melhor atendê-lo.  

É muito importante o administrador adotar essa atitude dentro da empresa, pois a 

concorrência no mercado de hoje em dia está cada vez maior, e as informações obtidas por 

meio das pesquisas feitas através do marketing de relacionamento pode se tornar um grande 

diferencial quanto aos produtos e serviços que a empresa tem a oferecer e as necessidades e 

desejos do público alvo. 

 

2.3 MARKETING DE RELACIONAMENTO NAS EMPRESAS 

 

O seguinte tópico abordará sobre o marketing de relacionamento nas empresas. O 

marketing de relacionamento e a junção de ações com o objetivo de se manter um bom 

relacionamento da empresa com os clientes. É muito importante a criação do marketing de 

relacionamento, pois ele aproxima a empresa ao cliente, por conseguinte, ajuda a entender as 

necessidades e os desejos dos clientes, conseguido assim aumentar a rentabilidade da empresa 

a longo prazo e aumento de clientes. 
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De acordo com Maso (2010), o marketing de relacionamento possibilitou a melhora 

do relacionamento da empresa com o cliente, que passaram a ter um relacionamento 

duradouro, do que simplesmente só comprar. As empresas estão procurando conhecer cada 

vez mais o consumidor, assim, busca ouvi, agradar, antecipar os desejos. A internet está 

assumindo como informação para ter uma relação de melhor custo benefício, dessa forma 

consegui alterar com grande impacto o relacionamento das empresas com os clientes, 

fornecedores e consumidores. 

O controle de um bom relacionamento, pode ser adquirido com o tratamento de 

conduzir e levantar a percepção do cliente nos meios de atendimento realizados pela empresa 

para realizar os desejos dos clientes, tendo o objetivo de transformar o não cliente em um 

cliente, para aumentar a frequência de compra, para ter menos desistência de clientes e 

encontrar a fidelização do cliente. 

E muito importante o trabalho da identidade da marca do produto, para que fique 

bem definido o perfil do produto ao consumidor, assim como conhecer suas crenças, valores e 

onde vive. A responsabilidade de um ótimo planejamento de marketing de relacionamentoé 

focar no cliente. Quanto mais o cliente perceber que os produtos estão focados de atender 

todas as necessidades e expectativas, mais será fiel ao produto. 

Segundo Kotler (2008), para entender o marketing de relacionamento com o 

consumidor, é necessário primeiramente analisar o processo de desenvolvimento do 

consumidor envolvendo sua atração e manutenção. As etapas deste processo, inicia-se com os 

consumidores prováveis, os que podem obter o produto ou serviço oferecido; após analises, a 

empresa irá determinar os consumidores potenciais, pessoas com forte interesse no produto e 

em condições de pagar por ele. Portanto, os consumidores não qualificados são aqueles 

rejeitados pela empresa por não terem crédito. A empresa procura transformar os potenciais 

qualificados, em novos e em leais. 

A utilização de banco de dados com informações sobre cada cliente a ser fidelizado é 

de suma importância, assim será mais fácil e prático saber exatamente como agradar os 

futuros clientes. 

De acordo com Vidotto e Vey (2005), o marketing e um processo de grande mudança 

sempre, com contínuas criações e grande compartilhamento com o cliente. O relacionamento 

não começa e nem termina na venda com o cliente, é de interesse da empresa o envolvimento 

de todos, para ser uma empresa empenhada a agradar o cliente. O relacionamento é iniciado 

com grandes valores, cresce com confiança, consideração e atenção. Os clientes tento boa 

aparência com o vínculo aprofundado, continuará comprando cada vez mais. Assim fica claro 
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a necessidade de todos envolvidos organizacionais para a consecução das propostas do 

marketing de relacionamento para fidelização de clientes. 

 

2.4 FIDELIZAÇÃO DE CLIENTES 

 

O seguinte tópico abordará sobre a fidelização de clientes. A fidelização de um 

cliente é envolvida por todo um processo de trabalho que visa ao bem-estar do consumidor 

dentro da empresa, sendo pensado na satisfação de suas necessidades. 

A fidelização deve ser de modo individual, pois cada pessoa tem um modo de pensar 

e agir, os gostos geralmente não são iguais, o poder de compra em termos financeiros e 

viáveis. São fatores de suma importância na análise de possíveis clientes, pois cada pessoa 

tem características únicas. 

O processo de fidelização de clientes, por meio da de utilização do marketing de 

relacionamento, fomenta a necessidade de trabalhar as características no que tange à 

necessidade dos clientes. 

Conforme descreve Cobra (2009), a fidelização com os clientes é criar, manter e 

aprimorar fortes relacionamentos. Além de criar estratégias para atrair novos clientes e criar 

transações com eles, as empresas empenham-se em manter os clientes existentes e construir 

com eles relacionamentos lucrativos e duradouros. A satisfação do cliente nem sempre o 

levará a ser um cliente fiel, o cliente nunca está satisfeito. Somente quanto o cliente estiver 

muitíssimo satisfeito, ou seja, totalmente feliz com a compra realizada poderá se dizer que 

terá uma grande afinidade pela marca e produto. 

De acordo com Vavra (2003 apud MOREIRA, 2013), a satisfação do cliente, está 

muitas vezes na qualidade do produto. A qualidade do produto está ligada diretamente nas 

expectativas, se a expectativa foi alcançada, o cliente está satisfeito com o produto. 

A pós-venda ao consumidor será de fundamental importância para complementar a 

satisfação do consumidor. Com a satisfação do consumidor garantida, haverá maior harmonia 

do cliente a longo prazo, então, concretiza-se a fidelização do cliente, obtendo um ótimo 

relacionamento da empresa com o cliente. 

A retenção de cliente está cada vez mais presente, visto que está aumentando a 

competividade global com grande consumo de produtos, assim dando o controle ao 

consumidor. Os pontos relevantes da retenção de clientes são o desaceleramento da população 

(Diminuição de clientes novos, assim tendo a necessidade de manter os clientes que já 

frequentam), a concorrência aumentando cada vez mais (o aumento da concorrência força as 
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empresas a procurar novos meios de chamar a atenção dos clientes e manter os clientes, assim 

utilizando cada vez mais o marketing). O benefício que mais chamou atenção na retenção de 

clientes, é efeito que teve sobre o lucro. A empresa garante as maiores partes de lucros através 

de consumidores de longo prazo (HOFFMAN, 2009). 

Hoffman (2009) também destaca os benefícios apresentados pela retenção de 

clientes: Lucros das vendas: São vendas que o cliente realizou com frequência, lucro óbito 

pela quantidade de vezes que realizou a compra. Lucro obtido através da redução de custos 

operacionais: A conservação de um cliente é mais barata do que conseguir um cliente novo.  

A utilização de armazenamento de dados dos clientes em um programa de banco de 

dados, trará informações importantes para o conhecimento dos clientes, de suas expectativas, 

necessidades e hábitos de uso ou compra. Conforme descreve Kotler e Keller (2006), para 

aumentar o nível de satisfação e fidelidade intensificando o marketing de relacionamento, faz-

se necessário a utilização de instrumentos tecnológicos adequados. As empresas estão 

utilizando e-mails, sites, centrais de atendimento telefônico, banco de dados e softwares de 

bancos de dados para nutrir o contato contínuo entre empresa e cliente.  

Pode-se dizer que o marketing de relacionamento se sustenta por intermédio de 

bancos de dados que proporcionam obter conhecimento de expectativas e necessidades dos 

clientes, para terem oferta de produtos e serviços adequados aos seus consumidores.É 

essencial para uma organização ter produtos de alta qualidade, ofertas de preços competitivos, 

com campanhas promocionais eficientes. 

 

 2.5 FERRAMENTAS DE MARKETING DE RELACIONAMENTO 

 

O seguinte tópico abordará sobre as ferramentas de marketing de relacionamento. As 

ferramentas do marketing de relacionamento estão sempre relacionadas de maneira direta e 

com características próprias. 

Com o uso dessas ferramentas se faz um melhor relacionamento com os clientes, 

sendo assim mantém-se o contato e identifica as suas necessidades e desejos, ajudando na 

fidelização do mesmo (MEDEIROS, 2010). 

Atendimento a Reclamação: estar sempre disposto a atender os clientes, até mesmo 

se esse atendimento for para ouvir uma reclamação dele. Essa reclamação, muitas das vezes, 

pode ser utilizada como novas opções e ações para a melhoria do estabelecimento. Todo 

cliente que está fidelizado à empresa está apto a fazer reclamações, essa ferramenta tem sido 
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utilizada por empresas de maneira discreta, geralmente é usado um papel e caneta no 

estabelecimento ou também pode ser feito pelo SAC (serviço de atendimento ao cliente). 

Coleta de sugestões: para essa ferramenta as costumam contratar consultores para 

trazer novas ideias, sendo que poderia ser feito o incentivo para que clientes e colaboradores 

pudessem contribuir nas sugestões e ideias.Essa ferramenta conhecida como SAC (Serviço 

Atendimento ao Consumidor) vem sendo utilizada não somente para reclamações e sugestões 

más também é usado para interagir com o cliente, disponibilizando serviços, promoções entre 

outros. 

Essa ferramenta vem sendo usada por muitas empresas, pois ela centraliza seu 

atendimento em um só lugar reduzindo assim os custos que teriam. As empresas de telefonia, 

algumas lojas como Polishop são as que mais implantam o SAC no seu atendimento. 

Sistema Benefício Progressivo: sobre esta ferramenta, as empresas aéreas se 

tornaram especialistas nesse benefício que tem como divulgação, quanto mais se usufrui dos 

serviços prestados pela empresa, maior a vantagem para o cliente, essa reciprocidade é à base 

de um relacionamento.Outras empresas têm feito uso dessa ferramenta e a adaptando para 

seus clientes, os cartões fidelidade são exemplos.Já em pequenas empresas são ofertados 

descontos a partir de uma quantidade de compras, nas microempresas são oferecidas prazo 

prolongado e descontos para os clientes mais frequentes que são utilizados como uma 

ferramenta para fidelizar seus clientes. 

Rede de Relacionamentos:é o interesse das empresas em aprender a utilizar a rede de 

relacionamentos para propagar ideias e vender seus serviços e produtos, tornando o cliente o 

melhor vendedor da empresa usando a propaganda feita por ele, como exemplo,as empresas 

de cosméticos que têm seus clientes como vendedores de seus produtos, através de sua 

propaganda,a empresa vende mais. Isso faz com que a receita aumente cada vez mais. 

Colaboração Interativa:é oferecido a oportunidade pela empresa, para que os clientes 

se relacionem entre si. Exemplos disso é uma livraria fazer com que pessoas que gostem do 

mesmo estilo literário se encontrem, ou simplesmente uma agência de viagens pode fazer uma 

troca de experiências entre seus clientes. Porém, essa ferramenta não vem sendo utilizada com 

frequência no mercado. 

CRM (Customer Relationship Management):este tem como objetivo principal 

aproveitar em sua melhor forma cada contato com o cliente, com o intuito de conhecê-lo 

melhor para lhe oferecer um tratamento exclusivo. O CRM é uma estratégia de negócio que 

tem como foco a antecipação em saber as necessidades dos clientes atuais e clientes 

potenciais das empresas.  
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CRM: na visão tecnológica ele envolve a captura de dados de cliente durante toda a 

empresa e faz desses dados capturados um banco de dados central, e, após análise dos dados, 

o resultado é distribuído aos pontos de contato com cliente. Essa informação é usada na 

interação com o cliente, é também utilizado para aumentar o rendimento dos clientes e assim 

fidelizar os que agregam maior valor.Então, entende-se que o CRM é uma estratégia de 

negócios, usada para aumentar o lucro das vendas e a satisfação dos clientes garantindo assim 

a sua fidelização junta aquela empresa. 

Benchmarking: essa ferramenta vem para que a empresa obtenha melhores práticas 

do mercado em relação aos seus concorrentes, isso pode ser feito através da observação da 

própria concorrência ou em qualquer outro segmento de mercado. Essa técnica é muito 

utilizada para comparar o desempenho de uma empresa com a outra.  A ideia principal desta 

ferramenta é sempre buscar as melhores práticas de administração, para assim identificar e 

ganhar vantagens competitivas. O benchmarking é uma ferramenta de grande valor, pois com 

ela gestores têm um ganho de tempo no processo de aprendizado, essas medidas têm como 

visão melhorias na estrutura da organização ou com clientes. Muitas vezes essas tentativas de 

acerto se tornam erros, dessa maneira ganham tempo e conseguem antecipar as mudanças no 

mercado. 

 Assim, a Ferramentas descritas acima têm uma relevante importância para as 

empresas, pois são programas que podem ter um bom resultado na fidelização do cliente. 

 

2.6 FUNDAMENTOS DO COOPERATIVISMO 

 

O seguinte tópico abordará sobre os fundamentos do cooperativismo. O 

cooperativismo é um movimento econômico que visa a cooperação para atingir os objetivos 

em comum, visando à satisfação do cooperado. 

Segundo Garcia, (2011), o Cooperativismo teve seus princípios pelos ingleses 

Plckboy e Bellers no século XVIII, os quais defendiam que a sociedade moderna tinha que 

valorizar o trabalho como a fonte da riqueza”. As propostas que defendiam eram: autoajuda; 

criações de associações de economia livre; a participação dos associados; ideias cooperativas 

teriam que ter a comprovação de plano teórico para serem comprovadas por ações na prática.  

Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA (2008), o 

movimento cooperativista teve origem na cidade de Manchester (Inglaterra), no bairro de 

Rochdale, quando um grupo de 28 tecelões, no dia 21 de dezembro de 1884, decidiu fundar a 

primeira cooperativa do mundo. Os pioneiros de 57 Rochdale inicialmente se reuniram, 
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discutiram suas ideias, estabeleceram condutas, definiram seus objetivos, e traçaram metas, as 

quais tinham como foco a organização social do grupo. Com o sucesso da cooperativa de 

Rochdale, as cooperativas de consumo foram se multiplicando pela Europa e desencadeando 

em todo o mundo a criação de outras cooperativas de vários ramos da atividade econômica, 

tendo sempre como base os mesmos princípios estabelecidos pelos pioneiros. 

De acordo com Ninaut e Matos (2008), o movimento cooperativista brasileiro é diversificado, 

dividido em 13 ramos de atividades distintas, sendo eles: Agropecuário; Educacional; Crédito; 

Saúde; Infraestrutura; Habitacional; Transporte; Turismo e lazer; Produção; Especial; 

Mineral; Consumo; Trabalho.  

De acordo com Cury (2012), a criação da primeira entidade no Brasil com o 

seguimento na doutrina do cooperativista foi a Cooperativa da Colônia de Tereza Cristin, em 

1847, no Paraná, fundada pelo médico francês Jean Maurice Faivre. A legislação que 

regulamente a política do cooperativismo no Brasil foi criada em 16 de dezembro de 1971, a 

Lei nº 5764, com a definição de Política Nacional de Cooperativismo. A lei informada, 

continua sem a sua revogação passando somente por atualizações para melhor entendimento. 

 

2.6.1 Cooperativismo de crédito no BRASIL 

 

O seguinte tópico abordará sobre o cooperativismo no Brasil. Ele tem sido um 

grande aliado para o crescimento da economia nacional. É o grande responsável por gerar 

empregos e renda a partir de suas cooperativas, que tem como objetivo proporcionar crédito e 

prestar serviços de modo mais simples e vantajoso para seus associados, trabalhando com o 

capital de seus cooperados, como por exemplo, fazer operações e investimentos assumindo 

total risco sobre eles. 

De acordo com Pinheiro (2008, p.13), 
 
 

Em junho de 2008, o sistema cooperativo de crédito no Brasil encontrava-se 
estruturado com dois bancos cooperativos, sendo um múltiplo e o outro comercial, 
cinco confederações, uma federação, 38 cooperativas centrais e 1.423 cooperativas 
singulares, com 4.044 pontos de atendimento, somando mais de três milhões de 
associados. Dentre as singulares, 152 eram de livre admissão de associados, 74 eram 
de empresários, 386 eram de crédito rural e 881 eram dos demais tipos. Podemos 
observar, desde a década de 40, entre as cooperativas de crédito que efetivamente 
estavam registradas nos órgãos oficiais do Governo4, a seguinte evolução do 
sistema. 
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Os dados apontados a partir dos estudos de Pinheiro apontam que, desde o ano de 

2008, as estruturas das cooperativas de crédito estão cada vez maiores, e isso vem refletindo 

diretamente, principalmente, no PIB (Produto Interno Bruto) que desde o ano de 2008 a 2018, 

passou de R$3.032 bilhões para R$6,8 bilhões. De acordo com o G1. Globo, o cooperativismo 

é responsável por 50% do PIB agrícola do Brasil. Dessa forma podemos concluir que o 

cooperativismo de crédito tem sido cada vez mais aceito pelos investidores, que tem crescido 

muito rápido no decorrer dos anos e hoje tem o total de 4,4 milhões de cooperados. 

 

3 METODOLOGIA 

 

Para realizar esse trabalho foram utilizados os seguintes métodos de pesquisa: em 

relação aos objetivos a pesquisa é exploratória e, em relação à abordagem, utilizou-se o 

método qualitativo, também foi realizado estudo de caso com aplicação de um questionário 

semiestruturado.  

Segundo Gil (2002) as pesquisas exploratórias têm como objetivo proporcionar 

maior familiaridade com o problema, para torná-los explícito ou a constituir hipóteses. Estas 

pesquisas têm como objetivo principal o aprimoramento de ideias ou a descoberta de 

intuições. Seu planejamento é, bastante flexível, de modo a possibilitar a consideração dos 

mais variados aspectos relativos ao fato estudado. 

Para Demo (2000), são consideradas metodologias qualitativas, por exemplo, 

pesquisa participante, pesquisa-ação, história oral, hermenêutica, fenomenologia, 

levantamentos feitos com questionários abertos ou diretamente gravados, análises de grupo, 

que, como vemos, abrigam horizontes bastante heterogêneos. 

Em relação ao questionário semiestruturado, para Triviños (1987), tem como 

característica questionamentos básicos que são apoiados em teorias e hipóteses que se 

relacionam ao tema da pesquisa. 

 

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 

O presente trabalho utilizou o Marketing de Relacionamento em Cooperativa de 

Crédito como temática norteadora da pesquisa, tendo motivação do trabalho a seguinte 

problemática: Qual a importância do marketing de relacionamento para fidelização de clientes 

no cooperativismo de crédito?  
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Com o intuito de responder à problemática acima foi realizada uma pesquisa de 

campo no dia 04 de junho de 2019 com a gerente de relacionamento do Sicoob Noroeste de 

Minas do município de Unaí/MG, através de uma entrevista semiestruturada. 

O primeiro questionamento realizado foi:O que é para você o marketing? Obteve-se 

a seguinte resposta: 
 
 

Marketing é a forma que a gente vai demonstrar aquele produto que a gente comercializa para o 
nosso consumidor, no nosso caso por ser cooperativa para o nosso associado. A gente trabalha com 
produtos e serviços e com financiamentos diversas linhas de crédito. Como que a gente vai poder 
demonstrar isso? Através do marketing, que a gente está utilizando bastante agora que é o 
tecnológico, através das redes sociais e seria basicamente isso (Gerente de Relacionamento Sicoob 
Noroeste). 

 
 

Como se pode observar, o marketing é de suma importância e presente empresa 

pesquisada está sempre buscando cada vez mais inovações neste quesito. E conforme 

expresso, atualmente o seu forte está sendo o marketing tecnológico, que é uma ferramenta 

que tem o poder de atingir uma imensa quantidade de pessoas por meio das redes sociais, 

entre outros veículos digitais. Diante dos fatos citados acima se conclui que, atualmente, o 

marketing digital por meio de redes sociais e outros veículos de comunicação está sendo o 

carro-chefe da empresa, mas não deixando os outros meios de lado. 

Segundo Villas (2015), nas redes sociais o relacionamento ocorre de forma 

diferenciada, uma vez que os consumidores, neste ambiente, são prosumers – pois tanto 

recebem quanto produzem conteúdo. É por isso que as marcas devem adicionar o 

relacionamento: em seu conteúdo – postando imagens e textos que gerem engajamento com 

o público e em seu contato diário: falando com os stakeholders, de maneira que represente a 

identidade da marca. 

Como se observar, o marketing de relacionamento é extremamente importante para 

toda e qualquer empresa. O autor mencionado aponta alguns pontos sobre o marketing digital 

que podem ajudar a empresa, como o fato de que, em seu conteúdo, como imagens, textos e 

vídeos geram um engajamento com o público e em seu contato diário. Isso é essencial 

também como estratégia de fidelização de clientes. 

O segundo questionamento realizado referiu-se a Qual sua ótica, enquanto gestor, 

sobre o marketing de relacionamento? Obteve-se a seguinte resposta:  
 
 

Ele é essencial, o marketing de relacionamento, porque produtos e serviços todos tem para 
oferecer, qual vai ser a diferença é como você vai demonstrar quais serão as vantagens para a 
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pessoa em estar aderindo ao nosso produto, a nossa prestação de serviços (Gerente de 
Relacionamento Sicoob Noroeste). 

 
 

Como se pode observar, para a presente empresa, o marketing de relacionamento se 

mostra como ferramenta para poder expor seus produtos e serviços ao público para 

demonstrar quais as vantagens que o consumidor terá se deixar a empresa concorrente para se 

fidelizar a sua empresa. Diante dos fatos citados acima, conclui-se que o marketing de 

relacionamento se apresenta muito importante para a empresa, sendo o grande diferencial na 

disputa dentro do mercado consumidor. 

De acordo com Marques (2017), as estratégias do marketing de relacionamento 

contribuem para que as empresas tenham clientes fiéis, construam uma imagem sólida e se 

tornem reconhecidas como referência em seu setor de atuação. Como se pode observar, as 

estratégias de marketing utilizadas pela empresa contribuem cada vez mais para fidelização de 

clientes, e também é responsável pela imagem da empresa dentro do mercado consumidor. 

O terceiro questionamento realizado refere-se a: você considera que o Sicoob 

Noroeste desenvolve ações que podem ser consideradas como marketing de relacionamento? 

Caso afirmativo descreva essas ações. Caso negativo, o que falta? Obtendo-se a seguinte 

resposta: 
 
 

Sim, com certeza inclusive foi contratado recentemente uma pessoa pra trabalhar exatamente, 
recentemente não, já deve ter 1 ano né até por que ele está de férias mais pra trabalhar com o 
marketing pra demonstrar essa força né, que nós temos aí no mercado de, na área como instituição 
financeira, né e o exatamente por saber da necessidade de que tem que ter uma pessoa específica 
pra cuidar do marketing pela importância que ele tem dentro de qualquer empresa (Gerente de 
Relacionamento Sicoob Noroeste). 

 
 

Confirma-se mais uma vez que o marketing está mais forte no mercado de trabalho, 

pois ele é um dos responsáveis por reunir informações para as empresas, sendo necessário a 

criação de setores, que fiquem em contato direto e indireto com os clientes para coletar os 

dados para serem analisados. 
 
 

O Marketing de Relacionamento é uma ferramenta que auxilia a administração 
empresarial, uma filosofia que na qual se recebe uma orientação por parte do cliente 
para gerar lucros para a empresa, reconhecendo que se devem buscar novas formas 
para estabelecer comunicação e um relacionamento profundo e duradouro junto com 
os clientes, buscando amenizar os problemas e resolvendo empasses mais rápidos 
(PEREIRA, 2013, p. 16). 
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O marketing de relacionamento é uma forte ferramenta para os administradores, por 

reunir exatamente as informações necessárias de cada cliente. 

O quarto questionamento referiu-se a: O Sicoob busca reconhecer de maneira 

organizada as necessidades de seus clientes? De que forma isso acontece na empresa? 

Obtendo-se a seguinte resposta: 
 
 

Sim porque no nosso caso como cooperativa de crédito, o dono do negócio aqui é o nosso cliente, 
é o nosso associado, então ele tem total abertura pra dar suas opiniões. Nós temos uma assembleia 
que ocorre anualmente, e nessa assembleia ele vai poder colocar todas as suas opiniões, existem 
votações e tudo aquilo que é apresentado durante o ano todo ele vai opinar, qual será o 
procedimento, qual o rumo que a cooperativa vai tomar, então ele tem esse acesso total. Nós temos 
a ouvidoria, onde a pessoa pode fazer suas reclamações ou dar sugestões. Nós temos um site 
específico do Sicoob noroeste de minas também que a pessoa pode ter acesso a ele, e lá também 
colocar suas opiniões, e a gente tem uma abertura total ao nosso associado pra que nos procurem 
enquanto gestores ou mesmo qualquer um dos funcionários, pode dar esse retorno em qualquer 
dúvida, e a gente sempre leva até as linhas de crédito e no caso se a pessoa nos apresentar alguma 
demanda a gente vai levar pro conselho e se for aprovado a gente vai atender aquela demanda 
específica do nosso associado (Gerente de Relacionamento Sicoob Noroeste). 

 
 

No caso do Sicoob, por ser uma cooperativa de crédito, é de total importância levar 

em conta a opinião do associado, pelo fato de este também ser dono dessa cooperativa, então, 

essa abertura para receber os anseios dos associados é primordial para o sucesso e 

crescimento de uma cooperativa de crédito. Entretanto que tudo depende da aprovação dos 

demais, para saber que rumo tomar na administração, com todos esses os meios de 

comunicação fica mais fácil a interação com os associados. 
 
 

Uma cooperativa é definida como um empreendimento econômico controlado pelos 
seus proprietários-usuários, que se beneficiam dos seus serviços de forma equitativa 
de acordo com a necessidade de cada um. Seu capital social é formado pelos 
associados e tem a finalidade de somar esforços para atingir objetivos comuns, que 
beneficiem a todos. Seus cooperados elegem os dirigentes que estabelecem políticas 
para o desenvolvimento empresarial e contratam gerentes para a administração das 
atividades do dia a dia empresarial (PINHEIRO, 2008). 

 
 

Pode-se concluir que, dentro de toda e qualquer empresa, a participação dos clientes 

e colaboradores é essencial, não só para manter um relacionamento duradouro entre ambas as 

partes, mas também para os gestores conseguirem encontrar possíveis defeitos que os clientes 

possam ter encontrado. Assim dando credibilidade à voz do cliente e também sendo 

beneficiado com a sugestão ou crítica do mesmo. 

O quinto questionamento realizado refere-se a: o Sicoob Noroeste analisa o perfil de 

consumo dos clientes, quanto aos serviços prestados pela cooperativa? Como esse trabalho é 

feito, a seguir a resposta: 
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A gente tem um sistema né que faz também essa coleta de informações, através de vários itens né, 
o sexo, escolaridade da pessoa da importância de um cadastro muito bem feito, então através de 
todas essas informações é levado pra uma central que faz essa triagem pra ver qual vai ser é o 
produto ou a linha específica adequada pra cada associado, e principalmente no momento a gente 
tem um sistema assim de conheça seu associado, então no momento de uma entrevista com o seu 
gerente a gente vai perguntando né e vai batendo um papo pra conhecer realmente o associado e 
mostrar pra ele como um consultor quais seriam as melhores e mais adequados produtos e serviços 
que se adequaria a cada ao perfil de cada um (Gerente de relacionamento Sicoob Noroeste). 

 
 

Diante dos fatos citados acima, observa-se que, com uma boa coleta de informações 

e análise do cliente, poderá ser escolhido um produto que se encaixará de acordo com o perfil 

do cliente. 
 
 

[...] componente importante de seu sistema de informação e a coleta de dados 
realizada diretamente junto aos clientes, o que pode ser feito por meios informais, 
em reuniões regulares com empregados que estão em contato com clientes, ou por 
meio formais, através de contratações de especialistas em pesquisa de mercado 
muito caros (CANNIE, 1994, p. 39). 

 
 

Fica Evidente que a coleta de dados é crucial para poder conhecer e analisar mais o 

cliente, tanto na coleta de dados por meios formais e informais, após registrando os dados 

coletados no banco, estes servem para identificação de produtos a serem oferecidos para o 

perfil identificado. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com o intuito de analisar o marketing de relacionamento no cooperativismo de 

crédito, tema central deste trabalho, delimitou-se como objetivo geral desta pesquisa conhecer 

a importância do marketing de relacionamento para fidelização dos clientes no 

cooperativismo de crédito. 

O primeiro objetivo deste trabalho foi alcançado e teve a intenção de caracterizar o 

marketing de relacionamento. Este resultado pode ser verificado nos itens 2.1 e 2.2 

(categorias de analise), através do questionamento 01 (um). Por meio desse conceito, pode-se 

concluir que o marketing de relacionamento condiciona a busca e estudo das necessidades das 

pessoas com o objetivo de identificar suas necessidades e desejos para melhor atendê-lo. É 

muito importante o administrador adotar essa atitude dentro da empresa, pois a concorrência 

no mercado de hoje em dia está cada vez maior, e as informações obtidas por meio das 

pesquisas feitas através do marketing de relacionamento. O segundo objetivo foi alcançado, 

pois foi possível verificar os instrumentos de fidelização do marketing de relacionamento. 
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Este resultado pode ser identificado no item 2.5 (categoria de analise), através dos 

questionamentos 03 (três), 04 (quatro) e 05 (cinco), pois esses estão ligados diretamente aos 

instrumentos usados no marketing de relacionamento. 

 Os instrumentos usados no marketing de relacionamento foram descritos como: 

Atendimento à Reclamação, estar sempre disposto a atender os clientes, até mesmo se esse 

atendimento for para ouvir uma reclamação dele. Coleta de sugestões, para essa ferramenta as 

costumam contratar consultores para trazer novas ideias, sendo que poderia ser feito o 

incentivo para que clientes e colaboradores pudessem contribuir nas sugestões e ideias. 

Sistema Benefício Progressivo, sobre esta ferramenta, as empresas aéreas se tornaram 

especialistas nesse benefício que tem como divulgação que, quanto mais se usufrui dos 

serviços prestados pela empresa maior a vantagem para o cliente, essa reciprocidade é à base 

de um relacionamento. Rede de Relacionamentos, com o interesse das empresas em aprender 

a utilizar a rede de relacionamentos para propagar ideias e vender seus serviços e produtos, 

tornando o cliente o melhor vendedor da empresa usando a propaganda feita por ele, como 

exemplo temos as empresas de cosméticos que tem seus clientes como vendedores de seus 

produtos que através de sua propaganda faz empresa vender mais. Colaboração Interativa, é 

oferecido à oportunidade pela empresa, para que os clientes se relacionem entre si. CRM 

(Customer Relationship Management), este tem como objetivo principal aproveitar em sua 

melhor forma cada contato com o cliente com o intuito de conhecê-lo melhor com a finalidade 

de lhe oferecer um tratamento exclusivo e o Benchmarking, essa ferramenta vem para que a 

empresa obtenha melhores práticas do mercado em relação aos seus concorrentes, isso pode 

ser feito através da observação da própria concorrência ou em qualquer outro segmento de 

mercado.  

O terceiro objetivo foi alcançado, como constatado acima, pois foi possível 

identificar os benefícios do marketing de relacionamento para a fidelização de clientes na 

ótica dos gestores. Este resultado pode ser identificado nos itens 2.3 e 2.4 (categoria de 

analise), através do questionamento 02 (dois). Para a presente empresa, o marketing de 

relacionamento se mostra como ferramenta para poder expor seus produtos e serviços para o 

público para demonstrar quais as vantagens que o consumidor terá se deixar a empresa 

concorrente para se fidelizar a sua empresa. Diante dos fatos citados acima se conclui que o 

marketing de relacionamento se apresenta muito importante para a empresa, sendo o grande 

diferencial na disputa dentro do mercado consumidor. 

Assim, a utilização do marketing de relacionamento usado pela empresa é pautada 

pela gestão e necessidade de alcançar um público maior. Percebe-se, pela fala da entrevistada, 
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que a aplicação desse marketing é devida às necessidades e também à facilidade que se tem de 

chegar a um possível cliente da cooperativa, pois o mundo tecnológico está cada vez mais 

atualizado, e certamente as empresas que não acompanharem o andamento com certeza iram 

ficar para trás da concorrência. E o marketing digital com que a empresa vem trabalhando tem 

sido um forte aliado no quesito de alcance de pessoas, utilizando os meios de comunicações, 

como rádio e televisão, e também as redes sociais, como facebook, Instagram, a empresa tem 

alcançado bons resultados. Ponto que confirma mais uma vez a forte atuação da empresa na 

utilização do marketing de relacionamento e suas ferramentas. 

Portanto, conclui-se que toda e qualquer empresa tem uma forte necessidade de se 

permanecer no mercado, o marketing de relacionamento é essencial para que a mesma se 

mantenha em desenvolvimento constante com seus clientes. O marketing tem como base 

estreitar os relacionamentos entre cliente e empresa, buscando aprimorar o relacionamento 

com o cliente tornando-o fiel à empresa e garantindo relações lucrativas e duradouras. Nesta 

situação o papel do contador é de suma importância, pois dele podem partir ideias e ações que 

possam ser utilizadas para que aquele objetivo possa se concretizar dentro da empresa através 

do marketing de relacionamento. 

Por fim, com base nos pontos abordados na pesquisa, apresenta-se proposta para a 

continuidade desta pesquisa, proposta consistente em realizar a elaboração de balanços sociais 

e outras pesquisas de campo, que possibilitem, confrontar com o que foi exposto e analisado 

na referida pesquisa, principalmente, verificar se o marketing que a empresa utiliza está 

realmente tendo efeito e se realmente o consumidor se sente atraído a experimentar os 

serviços daquela empresa e se está disposto a deixar a empresa atual para testar os serviços da 

mesma. 
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DESAFIOS ENCONTRADOS NA GESTÃO DE UMA COOPERATIVA 
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Resumo: A cooperativa possui um grande diferencial perante os demais modelos de gestão, 
seu processo decisório participativo se torna um atrativo interessante para quem busca a 
inserção no mercado. O presente trabalho tem como objetivo apurar os principais desafios na 
gestão de uma cooperativa, tendo em vista seu potencial de desenvolvimento econômico e 
social. Para isso, realizou-se uma entrevista de cunho qualitativo em uma cooperativa 
agrícola, abordando temas relacionados à gestão. Destaca-se, desta forma, a importância deste 
trabalho, pois aponta os principais desafios encontrados na gestão de uma cooperativa, 
colaborando com a divulgação do conceito cooperativista e eventuais questionamentos sobre 
o assunto. Vale destacar que o trabalho foi realizado em duas etapas. Na onde primeira etapa 
foi feito uma análise do referencial teórico que se dividiu em três tópicos, sendo analisados os 
aspectos do funcionamento de uma cooperativa, depois as principais vantagens e 
desvantagens no sistema cooperativo, e por último, os principais desafios encontrados na 
gestão. A segunda parte compreende a entrevista e análise dos dados coletados. Pode-se assim 
dizer que o cooperativismo é um modelo no qual a prioridade está direcionada ao cooperado, 
tornando sua principal característica e maior atrativo. Contudo, em contraponto, tem-se um 
desconhecimento do real funcionamento de uma cooperativa por parte dos cooperados, ligado 
a isso a dificuldade de se firmar nas atividades agrícolas. Fatos estes que comprovam a 
importância do conhecimento aprofundando sobre processo decisório cooperativo e os meios 
de se manter produtivo perante suas atividades. 
 
Palavras-chave: Gestão. Cooperativas. Desafios. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 A missão fundamental das cooperativas está em fazer a mediação entre o mercado e 

as economias dos cooperados, podendo desta forma promover um incremento em sua renda. 

Um dos pontos que diferencia as cooperativas de outras organizações está na sua formação, 

pois é constituída pelos sócios-cooperados e cada um tem direito a um voto nas tomadas de 

decisão. Dessa diferenciação decorrem diversas implicações para o processo de gestão nas 

cooperativas, em especial, com relação a cooperado e cooperativa (BIALOSKORSKI NETO, 

1997).   
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 Há, porém, consequências decorrentes desse modelo organizacional, portanto este 

trabalho apresenta como questão problema: Quais os desafios encontrados na gestão de uma 

cooperativa?  O objetivo geral é apurar os principais desafios encontrados na gestão de uma 

cooperativa localizada na cidade de Unaí/MG. Os objetivos específicos compreendem: I) 

Levantar as principais características de uma organização cooperativa; II) Apresentar os 

aspectos funcionais de uma cooperativa; III) Apurar as principais vantagens e desvantagens 

de uma organização cooperativa.  

 A necessidade de estudar este tema está relacionado à importância das cooperativas 

no cenário regional e a possibilidade de contribuir com informações mais claras e precisas a 

futuros interessados e associados nesse tipo de organização, pois em uma economia capitalista 

esta pode ser uma opção estratégica de comercialização para pequenos e médios produtores. 

A metodologia usada foi um estudo de caso realizado em uma cooperativa agrícola na cidade 

de Unaí/MG, através da pesquisa exploratória e qualitativa, utilizando como instrumento de 

coleta de dados a entrevista. 

Para alcançar os resultados desejados, o trabalho foi dividido em introdução, 

referencial teórico, metodologia, análise de dados e considerações finais. A introdução 

apresenta a problemática e objetivo desejado. O referencial teórico aborda o funcionamento 

de uma cooperativa, as principais vantagens e desvantagens e, por último, os principais 

desafios na gestão de uma cooperativa. A metodologia apresenta os métodos e técnicas 

utilizadas para a realização do trabalho. A análise de dados está relacionada a entrevista 

realizada e as considerações finais apresenta o resultado, mostrando que o objetivo da 

pesquisa foi atingido e os desafios encontrados na gestão de uma cooperativa apresentados. 

 

2 REFERENCIAL TEORICO 

 

2.1ANÁLISE DOS ASPECTOS DE FUNCIONAMENTO DE UMA COOPERATIVA  

 

Este tópico aborda algumas das principais características da gestão de uma cooperativa 

que a define como um modelo democrático e participativo. 

As cooperativas podem se definidas como um grupo de pessoas com interesses em 

comum, organizadas de forma democrática com o objetivo de prestar serviços para seus 

associados, sem fins lucrativos (ZYLBERSZTAJN, 2002). O Cooperativismo é um modelo de 

gestão em que seu enfoque se dá através dos sócios-cooperados, tem como filosofia ser 

democrática e justa com seus integrantes. Seu processo decisório gira em torno de reuniões e 
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cada sócio tem direito a um voto, visando satisfazer os interesses de todos e assim gerar o 

bem comum. 

As estruturas cooperativas atuais precisam manter o seu foco de produção no homem e 

ao mesmo tempo desenvolver uma organização capaz de competir com organizações 

totalmente diferentes (ZYLBERZTAJN, 1994). Dessa maneira, é importante que a gestão 

dessas organizações encontre o equilíbrio entre os diferentes níveis de interesse de seus 

cooperados. 

Segundo as palavras de Rios (1998, p.109): 
 
 
Essas instituições devem ser vistas em termos organizacionais como empresa 
moderna, mas cuja natureza é diferente da chamada “empresa mercantilista”, uma 
vez que a cooperativa é formada de pessoas para pessoas; portanto, os seus sócios 
não são empregados e sim proprietários. Como donos devem preservar a entidade e 
cooperar para o seu crescimento, jamais explorar o sistema a seu benefício, muito 
pelo contrário: o sócio cooperado, antes de tudo, precisa aprender a trabalhar em 
equipe. Isto significa, muitas vezes, renunciar a certas coisas em prol de todos, 
trocando a relação ganha-perde pela relação ganha-ganha. 
 
 

Portanto, o crescimento das estruturas cooperativas é seguido pelo aumento da 

complexidade de sua gestão. Ao mesmo tempo em que elas demandam de gerentes 

qualificados para tratar dos problemas, existe forte pressão em manter corpo gerencial 

formado por cooperados. 

 

2.2 PRINCIPAIS VANTAGENS E DESVANTAGENS NO SISTEMA COOPERATIVO 

 

Este tópico aborda as condições favoráveis e não favoráveis que compõem uma 

cooperativa. 

A complexidade da gestão e o pelo fato de se tratar de uma organização sem foco nos 

fins lucrativos, a cooperativa enfrenta alguns desafios para manter a concorrência e o nível no 

mercado. 

 Para Prestes (2015, p. 6): 
 
 
É necessário identificar os desafios enfrentados pelas cooperativas e as vantagens 
que o modelo possa oferecer aos produtores, seja ela a partir de produtos atraentes, 
do relacionamento técnico baseado na confiança e na motivação. A administração 
deve conter um plano estratégico bem elaborado e executado com competência, 
manter o respeito mútuo e a igualdade no relacionamento com os cooperados, para 
que dessa forma se demonstre a eles a importância do trabalho conjunto e da união 
de esforços, buscando o desenvolvimento socioeconômico sustentável e a 
permanência do cooperado 
 



145 
 

 
Zylbersztajn (2002, p.4) aborda que uma organização cooperativa compreende “que o 

trabalhador é também proprietário dos recursos produtivos. Isto o induz a estruturar a sua 

atividade produtiva como um capitalista e, ao mesmo tempo, participar de uma sociedade 

gerida pelos princípios da cooperação, qualificada como cooperação benigna”. O que 

significa que pode ocorrer uma falta de comunicação entre os cooperados e seus gestores 

podendo até mesmo se colocar como donos da cooperativa. 

O valor acionário de uma cooperativa é vantajoso para o associado, pois o valor não 

varia, o valor da quota de ingresso e de saída se mantém o mesmo, para a cooperativa, isso 

possui uma desvantagem econômica, pois a falta de reajuste não permite obter lucro. (HVIID 

e HENDRIKSEN, 2002). 
 
 
O cooperado aporta capital na cooperativa quando da sua estruturação. A partir daí, 
o valor das suas quotas não varia de acordo com o valor da empresa, diferentemente 
do que ocorre com o valor da participação acionária em uma empresa capitalista. 
Pode ser dito que o cooperado paga para entrar na cooperativa e, do mesmo modo, 
paga para dela sair. Em geral, as regras que predominam na sociedade cooperativa 
induzem a uma perda de valor das quotas do cooperado (HVIID e HENDRIKSEN, 
2002, p. 45). 
 
 

Os pontos fortes e fracos de uma cooperativa podem ser identificados com ênfase no 

processo gerencial, em que se tem a maior parte dos problemas cooperativos, já as vantagens 

se concentram na ação conjunta que valoriza os interesses de todos os cooperados, assim 

trazendo benefícios a todos. 

Quanto aos pontos fracos, também pode-se dizer que o modelo cooperativo se mostra 

imperfeito, pois os problemas enfrentados podem acarretar perca de mercado, 

improdutividade, lentidão ou até mesmo o encerramento da organização. 

 

2.3 PRINCIPAIS DESAFIOS NA GESTÃO DE UMA COOPERATIVA 

 

O último tópico aborda os principais desafios na gestão de uma cooperativa. 

Destaca-se que os modelos tradicionais de gestão, extremamente burocráticos, já não 

dão mais conta das novas demandas do mundo contemporâneo. Hoje as organizações 

precisam tomar decisões rápidas, atualizadas e assertivas. Decorrente desse fato, contrapõem-

se à lentidão no processo decisório, que é um problema frequente nas cooperativas. 
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O processo gerencial das cooperativas tende, por um lado, a não separar a 
propriedade do controle, pois via de regra os dirigentes são associados. Por outro, 
dada a pequena importância das sobras da cooperativa na renda anual do cooperado, 
sua presença na atividade gerencial não implica menores possibilidades de 
oportunismo. Pelo contrário, os custos de agência permanecem, criando situação que 
pode afetar o desempenho corporativo. Os constante alavanques de mercado são 
brechas, para despertar uma nova entrada, um novo pensar por parte de gestores e 
cooperados pois a tomada de decisões corporativas cooperadas na diferenciação tem 
um cuidado de peso maior pois o novo conceito deve agradar o máximo número de 
cooperados pra que a cooperativa continue com um crescimento atrativo e 
sustentável. Na tentativa de melhorar a competitividade destas empresas, muitas 
vezes busca-se torná-las similares em tudo às empresas não cooperativas, pareceria 
que existe a crença de que devem ser menos cooperativas, para que possam ser mais 
competitivas.  As pressões para que elas se formalizarem têm sido fortes e 
crescentes. Entretanto, tais mudanças, se levadas além de determinados limites que 
distorçam sua própria identidade, podem afetar a dinâmica interna das cooperativas 
e sua relação com seus cooperados. Trata-se, portanto, de analisar se existem 
estratégias de desenvolvimento que possam facilitar a competitividade sem alterar o 
perfil próprio deste tipo de empresa. Deve se sublinhar, em primeiro lugar que as 
cooperativas são empresas privadas de gestão coletiva (PRESNO, 2001, p. 1). 
 
 

Um dos maiores desafios das organizações na atualidade é a gestão, pois as 

cooperativas vêm enfrentando problemas principalmente nas tomadas de decisões, na 

transparência e na participação dos cooperados (QUEIROZ, 2018). 

‘‘As cooperativas agropecuárias enfrentam o problema da dupla complexidade porque 

no seu relacionamento com o associado devem seguir os princípios de solidariedade 

cooperativa, segundo os quais o associado tem papel central’’ (PEDROZO, 1993, p. 22). 
 
 
Os problemas enfrentados na governança cooperativa estão relacionados ao 
pressuposto do oportunismo e aos incentivos que afetam as relações entre cooperado 
e cooperativa, pois os aspectos doutrinários não são suficientes para garantir baixos 
custos de transação entre cooperativa e cooperado (ZYLBERSZTAJN, 2002, p. 24). 
 
 

Entretanto, o processo decisório das cooperativas é afetado pela sua forma de atuação, 

uma vez que o voto é igualitário e único, as divergências de opiniões devem ser ouvidas, 

tornando o processo lento (PEDROZO, 1993). 

O autor supracitado ainda ressalta que as cooperativas agropecuárias enfrentam o 

problema da dupla complexidade, porque no seu relacionamento com o associado devem 

seguir os princípios de solidariedade cooperativa, segundo os quais o associado tem papel 

central. 

 Também é importante abordar alguns dos problemas e consequências que as 

cooperativas vêm enfrentando: 
 
 



147 
 

A falta da educação cooperativa, falta de cooperação entre as cooperativas, modelo 
de gestão não compatível com sua finalidade e recursos, modelos de gestão 
excessivamente centralizados, informações insuficientes sobre seu ambiente, o que 
dificulta o planejamento estratégico e o enfrentamento da forte concorrência e a 
confusão que os gestores da cooperativa fazem ao se portarem como verdadeiros 
proprietários da cooperativa. Tais problemas refletem-se na má gestão e nos 
resultados das decisões tomadas de forma precipitada, sem participação e sem 
informações sobre o mercado gerando prejuízos financeiros e dificultando a coesão 
entre os cooperados que não veem resultados satisfatórios em seu esforço coletivo 
(OLIVEIRA, 2009, p.27). 
 
 

Diante deste contexto, pode-se dizer que o processo decisório das cooperativas tem 

uma relevância fundamental na vitalidade de uma organização, a dificuldade na gestão da 

cooperativa se torna um risco a sua integridade, devido a isso, o maior problema a ser 

enfrentado se concentra na eficiência da gestão cooperativa. 

 

3 METODOLOGIA  

 

O presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa exploratória. Segundo Gil (2008) 

o propósito da pesquisa exploratória é proporcionar maior familiaridade com o problema, 

tornando-o explícito ou construindo hipóteses. Essa pesquisa foi feita em uma cooperativa do 

setor agrícola localizada na cidade de Unaí/MG.  

O instrumento de pesquisa utilizado foi uma entrevista, na qual perguntas foram feitas 

de modo a obter informação necessária para a análise e discussão dos dados. Foi realizada no 

dia 29 de maio de 2019, com a assessoria de imprensa da cooperativa, que buscou obter 

informações sobre o funcionamento e desafios enfrentados na gestão. 

Como essa pesquisa foi feita em apenas um local, esse trabalho se trata de um estudo 

de caso. “O estudo de caso é caracterizado pelo estudo profundo e exaustivo de um ou de 

poucos objetos, de maneira a permitir o seu conhecimento amplo e detalhado, tarefa 

praticamente impossível mediante os outros tipos de delineamentos considerados.” (GIL, 

2008, p. 58).  

A pesquisa possui um método qualitativo pelo fato de seus resultados não serem 

apresentados através de recursos estatísticos, e sim, por análise e discussão de dados colhidos 

na entrevista. 

Em relação às fontes de pesquisa, foram usadas as primárias e secundárias. A fonte 

primária se trata da entrevista realizada, por ter proporcionado dados que até então não tinham 

sido analisados. Já as fontes secundárias são análises, interpretação e discussão de 
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informações que já foram apresentados, podem ser vistos nas referências, que vão desde sites 

até livros didáticos. 

 

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 

O presente trabalho realizou um estudo de caso sobre os desafios encontrados na 

gestão de uma cooperativa. Para atingir o objetivo proposto, foi realizado uma entrevista no 

dia 29 de maio de 2019. 

A primeira pergunta aborda o processo de gestão e tomada de decisão, sendo relatado 

pela entrevistada: 
 
 
A cooperativa tem presidente, vice-presidente e conselho de administração eleito a cada 4 anos. As 
decisões são tomadas pelo presidente. Até o dia 31 de março de cada ano é realizada assembleia 
geral ordinária onde são apresentados os resultados da cooperativa para os cooperados. 
 
 

De acordo com esses fatos, entende-se que a gestão é composta por 3 divisões 

responsáveis, sendo de maior reponsabilidade o cargo de presidente, pois é responsável pelas 

decisões administrativas. O corpo é eleito por meio de votação realizada a cada 4 anos e todos 

os anos acontece a assembleia geral, com a presença dos cooperados, para apresentação da 

demonstração dos resultados relativos à cooperativa. Destaca-se, desta forma, a participação 

do cooperado em todos os processos da cooperativa. Percebe-se que, para uma decisão ser 

tomada, antes deve ser aprovada pelos cooperados, no mais, os processos gerenciais são 

executados pelo conjunto formado por presidente, vice-presidente e conselho de 

administração, na qual, são finalizadas as decisões por parte do presidente. 

Ideia já abordada por Zybersztajn (2002), em “organização de cooperativas: desafios e 

tendências”, coloca que nas cooperativas o processo interno de tomada de decisões passa por 

mais instâncias do que nas empresas não-cooperativas, além de ser dissociado do grau de 

participação do cooperado no negócio da cooperativa. O princípio, um homem um voto. 

Diante deste contexto, nota-se que as divisões administrativas, juntamente com os 

cooperados são os principais agentes do processo decisório, tendo a compreensão do sistema 

administrativo e decisório como característicos do cooperativismo. Assim, pode-se afirmar 

que a ideia do entrevistado se relaciona com o conteúdo citado pelo autor.  

O segundo questionamento se refere ao diferencial, tendo como resposta: 
 
 

Os cooperados elegem cooperados para gerirem a cooperativa a cada 4 anos. 
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São realizadas eleições a cada 4 anos objetivando a eleição de cooperados para 

comporem os cargos gerenciais da cooperativa, sendo eleitos pelos próprios cooperados. 

Entende-se, portanto, o processo democrático como o diferencial do sistema cooperativista. 

Esse assunto foi pauta do artigo de Simioni “Lealdade e oportunismo nas cooperativas: 

desafios e mudanças na gestão”, da Revista de Economia e Sociologia Rural (2009), no qual 

foi abordado que os princípios estabelecidos pela filosofia cooperativista são únicos em todo o 

mundo e, entre as principais características desse modelo de gestão, destaca-se o fato de que 

são controladas pelos seus próprios membros. Assim, uma gestão composta por cooperados 

eleitos, dessa forma, a opinião do autor se correlaciona à do entrevistado, pois citam o 

diferencial do cooperativismo como a participação dada ao cooperado.  

A terceira pergunta está relacionada aos principais desafios, tendo como resposta: 
 
 
Um desafio da gestão é conseguir desenvolver a região onde está inserida e manter o cooperado 
firme em sua atividade no campo 
 
 

Fica claro que o desafio está no desenvolvimento regional através da cooperativa, 

ressalta-se a importância de manter o cooperado no campo, assim, mantém a produção. Tendo 

em vista que muitos cooperados acabam por abandonar o campo, mudando para as cidades, 

automaticamente diminui a produção agrícola e, consequentemente, o desenvolvimento 

regional, portanto, manter seus cooperados no setor rural beneficia tanto a cooperativa quanto 

a região. 

A Revista de Economia e Sociologia Rural (2009), no artigo Lealdade e oportunismo 

nas cooperativas: desafios e mudanças na gestão, destaca que atualmente o segmento depara-

se com o desafio de como tornar as cooperativas organizadas e preparadas para atenderem às 

demandas sociais em sua área de atuação e, ao mesmo tempo, desenvolverem-se em 

conformidade com o cenário de um mercado altamente competitivo. É notório que o 

cooperativismo vem assumindo a necessidade de atender às demandas sociais da área onde se 

situa, destacando a sua importância para o desenvolvimento e crescimento do associado, 

cooperativa e região. 

Por fim, o último ponto abordado busca apurar as consequências de uma decisão 

errada, obtendo a seguinte resposta: 
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A cooperativa tem mais de 3000 cooperados ativos, dessa forma qualquer decisão que se tome 
errada, a diretoria é cobrada imediatamente por seus cooperados, que tem total liberdade para fazer 
cobranças 
 
 

 Observa-se que os cooperados possuem liberdade para questionar e fazer cobranças 

relacionadas às decisões tomadas pela diretoria, demonstrando a influência do cooperado no 

processo decisório e seu direito de reivindicar insatisfações. Assunto que é tratado no livro A 

Gestão da Auto-Gestão na Economia Solidaria, publicado pela ITCP-USP (2007, p. 02): 
 
 
Em todo o cotidiano de trabalho do empreendimento, através de comportamentos 
específicos, tais como o empenho na abertura de espaços para discussão coletiva de 
qualquer assunto relativo ao empreendimento e de interesse de seus integrantes, a 
adoção de mecanismos de transparência das informações e a resolução de conflitos 
em ambiente propício a negociações em que todos podem se colocar. 
 
 

 É evidente o direito à participação dos integrantes em um empreendimento solidário, 

fundamentando o princípio básico da cooperativa, o qualtrata-se de uma gestão democrática e 

participativa, podendo identificar que más decisões tomadas estarão sujeitas a 

questionamentos e cobranças por parte dos cooperados. Assim é necessário encontrar formas 

para reformular essas decisões de maneira satisfatória a todos. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com o intuito de destacar os principais desafios encontrados na gestão de uma 

cooperativa, delimitou-se como objetivo geralapurar os principais desafios encontrados na 

gestão de uma cooperativa.  

Para atingir o objetivo geral o primeiro ponto analisado foi o funcionamento de uma 

cooperativa, que pode ser verificado pela entrevista na qual foi detalhado o corpo que 

compõem o sistema de gestão e tomada de decisão de uma cooperativa, ficando evidente que 

deve contar com a aprovação da maioria dos cooperados. 

Também foramexplicitados as principais vantagens e desvantagens no sistema 

cooperativista, podendo destacar a influência dos cooperados no gerenciamento da 

cooperativa. 

Por fim, o último ponto foi apurar os principais desafios encontrados na gestão de uma 

cooperativa, foi detectado que o desenvolvimento do cooperado, da cooperativa e da regional 

é o principal desafio e benefício encontrado, podendo assim evitar a mudança do homem do 

campo para o meio urbano. 
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Assim, pode-se dizer que uma organização cooperativa contribui de forma 

significativa com o desenvolvimento econômico e se dedica aos seus associados, visando a 

sua fidelização ao campo para que ter um desenvolvimento regional cada vez maior, 

beneficiando a si mesmo e toda a região onde está inserido. 
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ASPECTOS POSITIVOS DA COOPERAÇÃO SOCIAL E SUSTENTÁVEL PARA O 
NOROESTE DE MINAS 

 
CAMPOS, Tainá Rodrigues46 

MACIEL, Nicole Rosa47 
FURTADO, Lara Viana48 

SANTOS, Lidiane Campos dos49 
 
RESUMO: Na atualidade é visível a necessidade de mudanças nos padrões de crescimento 
econômico. Assim o termo cooperativismo sustentável surge como uma alternativa de 
desenvolvimento, pois tem como propósito amenizar os impactos ambientais e ao mesmo 
tempo buscar integrar aqueles indivíduos em desvantagem com relação ao mercado, 
possibilitando que se enquadrem no meio econômico. O artigo tem como objetivo identificar 
a opinião dos gestores de uma Cooperativa de Crédito do Noroeste de Minas Gerais quanto à 
implantação de uma gestão sustentável.  Para tanto, utilizou-se uma abordagem qualitativa, de 
cunho bibliográfico e uma entrevista com os gestores da cooperativa de crédito. O presente 
trabalho se justifica devido à importância da implantação de projetos sustentáveis dentro das 
cooperativas. Para tanto, o trabalho é dividido em duas partes, sendo que na primeira parte foi 
feita uma análise do referencial teórico que consiste em aprofundar nos conceitos de 
sustentabilidade e cooperativismo, estabelecendo uma ligação entre ambos e ressaltando os 
benefícios ocasionados por este tipo de cooperação social. Na segunda parte foi realizada uma 
entrevista com o gestor da cooperativa de crédito para entender melhor a percepção do mesmo 
acerca da implantação de projetos sustentáveis dentro da cooperativa. Concluindo que a 
sustentabilidade desempenha um papel de destaque dentro da cooperativa analisada, trazendo 
benefícios no âmbito econômico, social e ambiental. 
 

Palavras-chaves: Cooperativismo social. Sustentabilidade. Desenvolvimento Sustentável. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, as questões ambientais vêm tendo um destaque na sociedade, visto que 

o planeta já demonstra sinais, causados pelo grave quadro de degradação. Assim surge o 

conceito de sustentabilidade que para reverter essa situação não basta ser sustentável é 

necessário promover o desenvolvimento de forma que algo seja viável para a sociedade. 

Diante deste contexto, o cooperativismo sustentável surge como uma alterna, pois é um 

modelo voltado para o desenvolvimento econômico, que, aliado à sustentabilidade, torna-se 

uma fonte de crescimento econômico, social e sustentável (BRASIL, 1991)  
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Ciências e Tecnologia de Unaí. 



154 
 

Dessa forma, surge a questão problema: Qual a percepção dos diretores da 

cooperativa de crédito quanto a implantação de uma gestão sustentável? O objetivo geral é 

identificar a percepção dos diretores de uma cooperativa de crédito para a implantação de uma 

gestão sustentável. Como objetivos específicos: I. Apurar a percepção dos gestores da 

cooperativa sobre o conceito de sustentabilidade; II. Identificar práticas sustentáveis 

realizadas pela gestão da cooperativa de crédito; III. Levantar as principais dificuldades 

encontradas na implantação de práticas sustentáveis. 

Quanto à metodologia aplicada, foi realizada uma pesquisa qualitativa, com fontes 

primárias (pesquisa de campo) e secundárias (referencial teórico), visando ao conhecimento 

acerca da matéria, além de utilizar técnicas de pesquisa, como a abordagem conceitual 

(investigação teórica) e entrevistas (pesquisa empírica). 

A escolha do tema deu-se devido à relevância em identificar formas sustentáveis de 

desenvolvimento econômico para as organizações, justificando a necessidade de entender 

sobre práticas sustentáveis realizadas dentro das organizações, em especial, das cooperativas, 

assim como os benefícios e dificuldades acarretadas pela sua implantação. 

Para tanto, o artigo busca demonstrar como o cooperativismo pode se tornar uma 

alternativa para o desenvolvimento sustentável, abordando inicialmente o conceito de 

cooperativismo, além de ressaltar opiniões de autores acerca do tema. Para melhor 

entendimento, foi apresentada a definição de sustentabilidade; estabelecido também uma 

relação entre os termos cooperativismo e sustentabilidade; e para finalizar, foram 

apresentados os benefícios gerados pelo cooperativismo sustentável. No tópico seguinte, foi 

abordada a metodologia utilizada. E por fim, foi realizada a análise e discussão dos dados, 

coletados através da entrevista aplicada aos gestores, acerca dos projetos sustentáveis dentro 

da cooperativa de crédito.  

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 O COOPERATIVISMO SUSTENTÁVEL COMO FERRAMENTA DE COOPERAÇÃO 

PARA O DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO 

 

2.1.1 Conceito de Cooperativismo  

 
O termo cooperativismo vem crescendo e ganhando cada vez mais espaço no 

mercado, levando-se em consideração sua forma de organização, que passou a ser 
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reconhecida de forma global, ou seja, vários países participam deste movimento que tem um 

único propósito. 

Para Fonseca et al, (2014, p.13), o “cooperativismo é um movimento, uma filosofia 

de vida e um modelo socioeconômico capaz de unir desenvolvimento econômico e bem-estar 

social”. 

O cooperativismo é um movimento econômico e social, que se materializa por meio 

de uma forma de organização. Essa prática pode ser exercida por qualquer grupo de pessoas, 

cujo objetivo é comum a todos (RODRIGUES, 2017). 

Assim, por meio do auxílio mútuo, são indivíduos que normalmente se encontram 

em situação de desvantagem com relação às competições de mercado e por isso buscam uma 

forma de se manter no mesmo. 
 
 
Partindo do pressuposto que o cooperativismo aflora com a união de pessoas ou 
grupos a fim de um objetivo em comum, compreende-se que essa forma de 
associação esteve presente desde os primórdios da humanidade quando de forma 
solidária, nossos ancestrais pela necessidade de sobrevivência em lugares avessos 
supriam suas necessidades pela cooperação no intuito de conseguir abrigo (CENZI, 
2010, p. 15). 
 
 

O cooperativismo atua como fator econômico no âmbito de reduzir os custos com 

produção, obter vantagens com preços e prazos, além da função de estar diretamente ligado 

com a busca de alternativas e soluções para auxiliar os trabalhadores.  

Pode-se dizer que cooperativismo é um sistema de natureza econômica e social, com 

bases vinculadas à democracia e à cooperação mútua, que objetiva a promoção social 

juntamente com o crescimento econômico para os envolvidos (BUTTENBENDER, 2009).  

Assim, percebe-se a importância das cooperativas para o setor econômico, visto que 

é uma alternativa para aqueles que conseguem competir no mercado devido a fatores 

acarretados pelo processo de globalização, podendo dizer que se trata de uma organização 

bem estruturada que visa beneficiar a classe trabalhadora.  

 

2.1.2 Conceito de Sustentabilidade 

 

Atualmente, o tema sustentabilidade vem sendo abordado com muita frequência em 

todos dos veículos de comunicação e, para melhor entendê-lo, é necessário adentrar aos 

termos históricos, como a Revolução Industrial (fim do século XVIII e início do século XIX), 

quando o mundo sofreu uma grande devastação com o surgimento das máquinas e novas 
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tecnologias, proporcionando danos alarmantes em escala global. O governo não possuía 

qualquer vínculo com as questões ambientais, tão pouco regras de legislação sobre o assunto. 

De acordo com a ONU, Relatório Brundtland, (1987) desenvolvimento sustentável é 

aquele que atende as necessidades das gerações atuais sem comprometer a utilização e a 

produtividade das gerações futuras.  

Segundo a Agenda 21 (Brasil, 1997), a sustentabilidade existe da necessidade de 

desenvolver atividades a longo prazo, sustentando e abastecendo as gerações atuais, porém 

visa à conservação e à preservação dos recursos naturais para as gerações futuras. Mesmo 

assim, ainda existem teses que fundamentam a sustentabilidade como algo prejudicial, 

podendo destacar a teoria do decrescimento econômico. 

Na visão de Amarttya (1998), não houve mudanças na mentalidade dos indivíduos 

acerca do termo sustentabilidade, que é entendida como algo que enfraquece o crescimento, 

pois o foco principal é ainda o desenvolvimento econômico, ou seja, atualmente o 

desenvolvimento de uma nação é medido por sua capacidade de produção (normalmente não 

sustentável) no quesito exploração de recursos naturais.  

Diante deste contexto, pode-se dizer que a sustentabilidade e seus diversos conceitos 

ainda são mal interpretados nas sociedades capitalistas que a veem como recessão ao 

crescimento da economia, por outro lado é indispensável, visto que os recursos naturais são 

finitos e que seu uso abusivo pode afetar diretamente as futuras gerações. Dessa forma, o mais 

correto a ser feito é investir, pesquisar e avaliar as alternativas que visem a um consenso entre 

crescimento econômico capitalista e sustentabilidade para os países não perderem sua força de 

produção e o meio ambiente não sofrer tantas perdas como as ocorridas na Revolução 

Industrial. 

 

2.1.3 Ligação entre Cooperativismo e Sustentabilidade 

 

O conceito de cooperativismo e sustentabilidade estão diretamente correlacionados, 

pois em ambos o objetivo central é pensar que a necessidade do próximo é importante e 

precisa ser suprida da mesma forma que as outras necessidades.  

Os princípios e diretrizes da ação do cooperativismo e sustentabilidade são 

semelhantes para que algo seja considerado sustentável, socialmente justo e culturalmente 

diverso. Ao analisar os princípios que regem o cooperativismo, percebe-se que vão ao 

encontro da atuação sustentável (BIALOSKORSKI, 1998). 
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O interesse pela comunidade é também ambiental, orientando as cooperativas a 

terem uma postura ecologicamente correta, tendo em vista que o meio ambiente é um fator 

determinante do bem-estar da comunidade, o que consiste em um exemplo claro de ligação. 

Na visão de Kronemberger (2011), o conceito de cooperativismo e sustentabilidade 

possui três dimensões: social, econômica e ambiental, sendo possível estabelecer ligações 

entre ambos, visto que se baseia em um tripé, com a finalidade de atingir os mesmos 

objetivos. 

Conforme exposto, é possível afirmar que os dois objetos de estudo possuem ligação 

entre si, já que a função de ambos é o comprometimento com o próximo. É importante 

ressaltar que a ferramenta de trabalho consiste em lutar pela necessidade do próximo, seja 

auxiliando um trabalhador rural, que exerce a agricultura familiar para estar no mercado 

(função Cooperativa) ou contribuindo para que as futuras gerações desse agricultor tenham 

terras férteis para continuar produzindo (função Sustentável).  

Diante destas pontuações, pode-se dizer que surgiu o cooperativismo sustentável, que 

pode ser entendido como uma forma nova e atual de realizar cooperação social, auxiliando o 

ambiente e as pessoas envolvidas.  

 

2.1.4 Benefícios do Cooperativismo Sustentável 

 

O cooperativismo, como já foi abordado, abarca inúmeros benefícios, dentre eles, a 

integralização de indivíduos com menor repercussão no mercado. Já a sustentabilidade, apesar 

de ser um modelo voltado para a proteção ambiental e das próximas gerações, sofre rejeição 

por parte dos governos capitalistas que alegam ser considerado um mecanismo prejudicial à 

economia do país. 

Mas, quando as pessoas se unem em prol de seu desenvolvimento em âmbito social, 

econômico e sustentável, tem-se uma forma dinâmica e inteligente de alcançar os objetivos. A 

cooperação é uma ferramenta essencial e criativa para conquistar algo. Seu propósito é 

satisfazer às aspirações econômicas, sociais, ambientais, enfim atingir interesses em comum. 

Desde os seus primórdios, o cooperativismo está relacionado a valores éticos e sustentáveis da 

cooperação, por meio da ajuda mútua, responsabilidade, democracia, igualdade, equidade e 

preservação ambiental (RODRIGUES, 2017). 

Em meio a esse contexto, surge o cooperativismo sustentável, que tem o cunho 

positivo das cooperativas, que por vez, dá à sustentabilidade um sentido inovador no âmbito 
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econômico e passa a exercer um poder de desenvolvimento a partir do momento em que abre 

vagas de emprego, gera lucros e promove o marketing das cooperativas. 

O cooperativismo sustentável permite que os produtores de pequeno porte se 

estabeleçam nas cadeias do agronegócio, fazendo com que haja competição mais justa, por 

isso é de suma importância que as cooperativas sejam um mecanismo de indução a projetos 

sustentáveis (SACHS, 2009). 

 

3 METODOLOGIA 

 

Com o intuito de responder àproblemática foi realizada uma pesquisa exploratória de 

cunho qualitativo, com fontes primárias (pesquisa de campo) e secundárias (referencial 

teórico), além da entrevista (pesquisa empírica). 

O tipo de pesquisa utilizada, no caso a exploratória, visa tornar o problema mais 

explícito e busca aprimorar as ideias por meio de levantamentos bibliográficos e entrevistas 

com pessoas ligadas ao problema pesquisado. Assim, ao utilizar a pesquisa exploratória, o 

pesquisador busca ir além da descrição dos fatos, visa entender a fundo a extensão do 

problema em foco, para assim compreender melhor o sentido atribuído por esta problemática 

por meio do levantamento de opiniões de indivíduos diretamente ligados ao assunto (GIL, 

2002). 

Para tanto, a pesquisa possui cunho qualitativo, pois a interpretação dos fenômenos e 

significados não é expressa em números e não há o uso de técnicas e métodos de caráter 

estáticos. Assim os fatos abordados na pesquisa são expressos por meio do conteúdo, que ao 

verificar opiniões e percepções acerca do assunto uma abordagem numérica seria inoportuna, 

pois não expressaria com clareza aquilo que a problemática busca responder (KAUARK; 

MANHÃES e MEDEIROS, 2010).  

Como fontes de pesquisa ao estudo foram empregadas a primária e secundária. 

Ambas possuem importância e colaboraram para o melhor entendimento do assunto, cada 

uma no contexto em que foi solicitado. Nas fontes primárias são levantadas novas 

informações e o tema central ainda não foi debatido, possuindo assim cunho original. Já as 

secundárias possuem suas fontes em dados já trabalhados por outros autores, tais como livros, 

teses, dissertações e artigos científicos (GIL, 1996). As fontes primárias foram utilizadas para 

processar as informações fornecidas pelos entrevistados referentes à problemática e as 

secundárias foram empregadas no referencial teórico, no qual as informações foram foi 

citadas, debatidas e questionadas, dados que já foram tratados por outros autores. 
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Quanto à técnica empírica da pesquisa, foi utilizada a entrevista, essencial para 

fundamentar o estudo. Seu objetivo é extrair informações do entrevistado acerca do tema 

pesquisado, obtendo dados que são considerados fontes (VIEIRA, 2010). O uso dessa técnica 

é de suma importância para entender, analisar e descrever as questões contidas no trabalho, 

pois, ao lidar com os dados fornecidos pelos entrevistados, o conteúdo torna-se mais confiável 

e claro, lembrando que os indivíduos entrevistados fazem parte do cenário. 

 

4 ANALÍSE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

O presente trabalho propôs estudar os aspectos positivos da cooperação social e 

sustentável para o noroeste de minas, tendo como motivação a seguinte problemática: Qual a 

percepção dos diretores da cooperativa de crédito quanto à implantação de uma gestão 

sustentável? 

Com o intuito de responder à problemática acima, foi realizada uma entrevista, no 

dia 16 de maio de 2019, com os gestores de uma cooperativa de crédito no Município de 

Unaí. 

O primeiro questionamento aborda o conhecimento quanto à definição do termo 

sustentabilidade, obtendo as seguintes respostas: 
 
 
São aspectos econômicos, sociais, culturais e ambientais que busca suprir as necessidades do 
produtor sem afetar as gerações futuras, ou seja, do que é necessário à conservação da vida 
(Entrevistado 01). 
 
A sustentabilidade está relacionada ao desenvolvimento de forma sustentável, a qual ocorre visar 
estratégias, atitudes e ideias basicamente viáveis, socialmente e economicamente corretas 
(Entrevistado 02). 
 
 

Como se pode observar, o gestor 1 considera que a sustentabilidade está voltada para 

suprir as necessidades atuais, mas de forma consciente, não afetando as gerações futuras. Já 

na percepção do gestor 02, o conceito de sustentabilidade refere-se ao desenvolvimento de 

maneira sustentável por meio de estratégias viáveis, justas e corretas. Perante está situação, 

pode-se dizer que agir de forma sustentável na percepção dos gestores compreende suprir as 

necessidades sociais, econômicas e ambientais de forma viável financeiramente e 

conservando os recursos para as gerações futuras. 

O livro “O desafio do desenvolvimento sustentável” aborda a necessidadeda adoção 

de um novo modelo de desenvolvimento, porém esse novo estilo deve ser analisado para 

verificar até que ponto é viável a programação das mudanças que precisam ser realizadas na 
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sociedade brasileira. Essas transformações devem sim ser sustentáveis, porém deve também 

visar à resolução dos problemas sociais em vigência, de tal forma que os recursos ambientais 

possam ser usufruídos pela geração atual, e pelas gerações futuras (BRASIL,1991). 

É notório que a sustentabilidade visa amenizar os danos ambientais com o objetivo 

de garantir as próximas gerações o direito de usufruir dos recursos naturais e produtivos, 

pontuando que para o desenvolvimento sustentável ocorrer é necessário focar nas soluções 

viáveis, através da adoção de novos estilos de desenvolvimento econômico. 

O segundo ponto abordado foi a importância de as empresas trabalharem de forma 

sustentável. Foi relatado que:  
 
 
Com certeza, pois assim pode contribuir com o desenvolvimento da sociedade onde está instalada 
visando respeito ao meio ambiente, a cultura e a projeto sociais (Entrevistado 01). 
 
Claro, hoje as pessoas valorizam muito a sustentabilidade e ficam de olho na prática das empresas 
das quais escolhem adquirir produtos e serviços (Entrevistado 02). 
 
 

Ambos os entrevistados afirmaram que a sustentabilidade é ponto importante a ser 

trabalhado, pois é uma demonstração de respeito ao meio ambiente. Além disso, é um fator 

atualmente muito observado pelas pessoas quando vão adquirir produtos e/ou serviços, uma 

vez queconsideram que é de suma importância trabalhar de forma sustentável tanto para o 

meio ambiente. Um grande número de pessoas passou a observar e levar em conta no 

momento de escolher a empresa para suprir suas necessidades, isso tornando uma vantagem 

competitiva. 

Para Pádua (2009), o campo empresarial é uma área propícia à adoção de práticas 

que buscam a sustentabilidade e também defende o uso de inovações voltadas para a produção 

mais limpa, assim como a possibilidade de se produzir com menor gasto ou desperdício de 

recursos naturais. 

Constata-se que opinião dos gestores se assemelha à colocação do autor supracitado, 

ambos mencionam que sustentabilidade é essencial para uma empresa, além de trazer 

benefícios e atrair clientes. Podendo destacar ainda a preservação de recursos naturais tão 

escassos nos tempos de hoje. 

O terceiro questionário buscou verificar se os diretores da cooperativa consideram a 

organização como um empreendimento sustentável. Foi pontuado que: 
 
 
Sim, a cooperativa já oferece aos seus cooperados uma série de benefícios, aos quais podem ser 
acrescidas iniciativas para melhorar a gestão e promover ações de responsabilidade socioambiental 
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nas comunidades onde atua, contribuindo para o melhor entendimento sobre a relação entre 
cotidiano das pessoas e a sustentabilidade (Entrevistado 01). 
    
Estamos a caminho, pois já realizamos diversas ações voltadas para o ambiente, social e 
econômico. (Entrevistado 02) 
 
 

Os entrevistados afirmam que a cooperativa é uma organização sustentável, pois na 

percepção destes a cooperativa detém uma série de atitudes e ações vinculadas a uma gestão 

sustentável. Assim, pode-se dizer que a cooperativa está no caminho certo para se tornar um 

empreendimento sustentável, pois tem uma visão esclarecida do conceito de sustentabilidade 

e trabalha com atitudes e ações que pregam o desenvolvimento de uma forma limpa e 

sustentável. 

Para o Sebrae (2015), os negócios sustentáveis são aqueles que levam em conta na 

tomada de decisão, os aspectos econômicos, sociais e ambientais para a geração de produtos e 

serviços e consolidações de marca. 

Diante deste contexto, pode-se dizer que a cooperativa de crédito é uma empresa que 

lida com a sustentabilidade e busca implantar projetos sustentáveis, com ações da mesma 

origem. 

O quarto ponto busca identificar as práticas sustentáveis realizadas no âmbito da 

cooperativa, sendo relatadas as seguintes respostas: 
 
 
A cooperativa oferece diversas linhas de crédito quepossibilita o acesso de micro, pequeno e 
grandes produtores rurais a um capital de baixo custo, possibilitando ganhos de capacidade; de 
competividade; melhorias na qualidade de vida e incentivando o desenvolvimento sustentável 
(Entrevistado 01). 
 
Ambiente: doação de papel para reciclagem. 
Social: Apoio a entidades beneficentes (abrigo, APAE, Hospital do amor). 
Econômico: concessão de créditos a taxas reduzidas o que fomenta o desenvolvimento econômico 
na região onde atuamos (Entrevistado 02). 
 
 

É notório que a cooperativa mantém práticas voltadas à questão ambiente, dentre elas 

estão aquelas relacionadas ao incentivo de seus clientes aderirem ao desenvolvimento 

sustentável, além de ações voltadas a reciclagem. Também apresenta práticas voltadas para a 

implantação de uma agricultura mais sustentável e o descarte consciente do lixo produzido 

dentro da cooperativa. 

As práticas sustentáveis são definidas por Camargo (2005) como o conjunto de 

atitudes que tem como objetivo a preservação, assim como o uso consciente dos recursos 

naturais, que visam manter o equilíbrio ecológico e estão relacionados a diversos fatores. 
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De acordo com o estabelecido pelo Ministério do Meio Ambiente, as práticas 

sustentáveis realizadas pela cooperativa são válidas e de grande importância para a 

preservação ambiental, ou seja, a cooperativa é uma adapta ao cooperativismo sustentável que 

traz benefícios para a própria região. 

O quinto questionário aborda as dificuldades encontradas para a implantação de 

projetos sustentáveis dentro da cooperativa, obtendo como resposta: 
 
 
Mudança avaliar quais os melhores procedimentos, desenvolver planos de ação que possam 
reduzir os impactos socioambientais, utilizar os recursos naturais de maneira adequada 
principalmente conscientizar, sobre a importância do ar e água limpos, solo fértil, clima estável e 
uma sociedade menos desigual (Entrevista 01). 
 
Não percebemos dificuldades e sabermos que, podemos ampliar nosso foco na sustentabilidade 
(Entrevista 02). 
 
 

O gestor 01 apresentou como dificuldade a conscientização quanto ao uso correto de 

água, ar, solo, etc. Já o gestor 02 não vê dificuldades, mas reconhece a necessidade de ampliar 

a implantação de projetos vinculados à sustentabilidade. Podendo destacar que as dificuldades 

ainda persistem, sendo notório que ainda é possível ampliar mais o foco quando o assunto é 

sustentabilidade. 

Por fim, o sexto questionário procura levantar os benefícios proporcionados por uma 

gestão sustentável, foi relatado que: 
 
 
Os benefícios são inúmeros, dentre eles, podemos citar o reconhecimento no mercado, o marketing 
positivo além da satisfação de estar contribuindo para um futuro melhor (Entrevista 01) 
 
Os benefícios são diversos, além de contribuir para a imagem positiva da cooperativa favorece os 
associados na medida em que proporciona acesso a crédito com um custo reduzido, além disso, se 
a comunidade desenvolve a cooperativa também cresce (entrevistado 02). 
 
 

Como se pode observar, é grande a quantidade de benefícios proporcionados pela 

implantação de projetos sustentáveis. A sustentabilidade é benéfica para a empresa, para os 

associados, para o meio ambiente e para as gerações futuras. Ao aderir projetos sustentáveis a 

cooperativa tem muito a ganhar, ganhos não apenas econômico, mas também em marketing 

positivo, reconhecimento e satisfação por agir de forma ambientalmente correta. 

Segundo Veiga (1948), a prática sustentável é uma questão de estratégia, atitude e 

inovação, pois proporciona à empresa benefícios e chances rentáveis para os envolvidos. 

Apesar de todo o preconceito sofrido pela sustentabilidade, implantar uma gestão 

sustentável é fator que traz inúmeros benefícios para a organização. As práticas sustentáveis 
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nas cooperativas são benéficas para a economia, para o meio social e principalmente para o 

meio ambiente. 

 

5 CONCLUSÃO CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Com o intuito de destacar os aspectos positivos da cooperação social e sustentável 

para o noroeste de minas, delimitou-se como objetivo identificar a percepção dos diretores de 

uma cooperativa de crédito quanto à implantação de uma gestão sustentável e assim apurar a 

influência da sustentabilidade na execução de projetos em favor do meio ambiente. 

 O primeiro objetivo foi alcançado, cuja intenção foi de apresentar a percepção dos 

diretores quanto ao conceito de sustentabilidade, sendo possível perceber que os diretores têm 

definido o conceito de sustentabilidade, em especial, quanto aos pontos sociais, econômicos e 

ambientais.  

O segundo objetivo também foi alcançado, uma vez que as práticas sustentáveis 

foram pontuadas, sendo doação de papel para reciclagem, linhas de crédito para os 

cooperados e incentivo ao desenvolvimento sustentável.  

O terceiro objetivo foi atingido e teve como intuito levantar as dificuldades 

encontradas pela cooperativa quanto à realização de projetos que visam buscar a preservação 

do meio ambiente.  

Diante deste contexto, pode-se afirmar que a cooperativa possui uma gestão 

ambiental consolidada, pois atua de forma sustentável na preservação de recursos naturais e 

contribui promovendo ações de responsabilidade socioambiental em prol da conservação do 

meio ambiente, aplicando ideias e atitudes viáveis, tanto econômica como ambientalmente. 

Portanto, a cooperativa de crédito contribui de forma significativa não somente nas 

questões relacionadas ao meio social e ao ambiental, mas principalmente econômico, pois 

fornece recursos financeiros para que a região do noroeste de Minas possa crescer e se 

desenvolver. Também é importante ressaltar que a cooperativa possui uma política que 

contempla princípios e diretrizes que norteiam as ações de natureza socioambiental, 

facilitando a implantação de práticas sustentáveis e aprimorando a relação entre o 

cooperativismo e a sustentabilidade.  
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COOPERAÇÃO SOCIAL NA PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 
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RESUMO: A violência doméstica é um problema atual, comum em âmbito familiar. O 
presente trabalho tem como objetivo detectar no poder judiciário os métodos utilizados na 
prevenção da violência doméstica. Para isso, foi utilizada uma pesquisa qualitativa através de 
julgados que se encontram no TJMG (Tribunal da Justiça de Minas Gerais), com a função de 
verificar se o poder judiciário tem utilizado seus dispositivos como meio de prevenção à 
violência. Esse trabalho justifica-se por sua relevância, e por conduzir um entendimento maior 
sobre a violência, conscientizando a sociedade e a vítima a respeito das normas existentes e 
como utilizá-las. O trabalho foi dividido em duas partes, sendo a primeira o referencial teórico 
que constituiu em apresentar as normas, penalidades, crimes previstos em leis e desafios que 
se encontram na tentativa da prevenção. Já na segunda parte, foi realizada a pesquisa empírica 
com análise jurisprudencial procurando provar que os mecanismos judiciários têm fluído de 
maneira eficiente, analisando a participação social e como tem cooperado para eficácia de tais 
meios. Pode-se concluir que a lei Maria da Penha é um mecanismo de grande influência no 
enfrentamento da violência, principalmente os juizados que nela estão previstos, mas que 
ainda existem barreiras que impossibilitam sua eficácia e isso se deve principalmente à cultura 
patriarcalista. Diante deste contexto, pode-se dizer que a lei tem importância na prevenção, 
mas não tem atuado de maneira que previna e combata a violência. 
 
Palavras-chave: Violência doméstica. Prevenção. Desafios.   
 

1 INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo trata sobre a forma como a ação do judiciário tem influenciado na 

efetividade da Lei 11.340 que configura a violência doméstica como sendo qualquer ação ou 

omissão com base no gênero, que cause danos físicos, moral, sexual, patrimonial ou 

psicológico, podendo ou não levar à morte da vítima.  

Perante este contexto, o presente trabalho propõe como questão problema: Quais os 

meios existentes no judiciário brasileiro que auxiliam na prevenção e no combate à violência 

doméstica? O objetivo geral é identificar no poder judiciário os meios existentes na prevenção 
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52 Acadêmica do 1º período do curso de Direto da Faculdade de Ciências e Tecnologia de Unaí – FACTU. 
53 Acadêmica do 1º período do curso de Direto da Faculdade de Ciências e Tecnologia de Unaí – FACTU. 
54Professora orientadora. Mestre em Administração, pela Unimep (2011). Especialista em Gestão Agroindustrial, 
pela Universidade Federal de Lavras (2005). Graduada em Administração, pelo Instituto de Ensino Superior 
Cenecista (2003). Coordenadora do curso de Administração e professora na Faculdade de Ciências e Tecnologia 
de Unaí. 
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e combate à violência doméstica. Os objetivos específicos têm por função: I) verificar as 

medidas protetivas que tem contribuído na prevenção da violência doméstica; II) investigar o 

funcionamento dos Juizados Especializados de Violência Doméstica e Familiar contra a 

Mulher (JVD) e; III) analisar os avanços legislativos e institucionais nos últimos anos, 

expondo os desafios enfrentados para o desenvolvimento maior do combate à violência 

doméstica.  

Quanto à metodologia, foi realizada uma pesquisa de abordagem qualitativa, de 

cunho bibliográfico. Também foi realizada uma pesquisa jurisprudencial, observando no 

judiciário brasileiro as formas de prevenção.  

A escolha do tema aconteceu devido à importância do assunto, pois traz um 

conhecimento maior a respeito da violência e busca conscientizar a vítima e a sociedade sobre 

as medidas existentes e como utilizá-las. O trabalho foi dividido em 02 (duas) partes, sendo 

analisado na primeira o referencial teórico, que descreve sobre as normas aplicáveis no 

combate à violência e aponta os desafios enfrentados para que ocorra a prevenção dela. Na 

segunda parte, foi efetuada uma pesquisa empírica através de julgados, para análise e 

discussão da problemática.   

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 AS NORMAS APLICÁVEIS AO COMBATE DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA NO 

BRASIL 

 

O presente tópico apresenta definições sobre a violência doméstica, normas aplicadas 

que asseguram direitos e assistências à ofendida, além de crimes e penalidades previstas em 

lei. A violência doméstica acontece no âmbito familiar, podendo ser identificada em casos de 

agressões contra crianças, idosos e, o mais frequente, envolvendo mulheres. O art. 5º da lei 

11.340 caracteriza como violência doméstica qualquer ação ou indiferença fundamentada no 

gênero, que venha a ocasionar danos físicos, psicológicos, moral, patrimonial ou sexual, 

podendo resultar na morte da vítima.  

Para Souza (2014), a violência é um ato brutal, abuso, um desrespeito contra alguém 

e caracteriza relações entre dois ou mais sujeitos, definida por insultos, ameaças, 

amedrontamento e pânico. À violência contra a mulher é um fenômeno social grave, que traz 

consequências psicológicas e físicas para a ofendida, trata-se de uma agressão rotineira devido 

ao medo das mulheres em fazer a denúncia (MORGADO, 2011 apud MEDEIROS, 2016).  
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A violência doméstica também é considerada como ciclo vicioso, Machado (2019), 

no portal de notícia G1 ressalta em sua entrevista que quando uma criança vivencia em um lar 

o ato da violência, no futuro pode acabar reproduzindo a atitude do agressor. Fortunato (2019) 

também expressa que “a prática da violência doméstica é um exemplo da aprendizagem pela 

observação. Homens autores de violência tendem a repetir as atitudes paternas”. 

A partir da necessidade de mecanismos de coibição da violência, foi criada a Lei 

Maria da Penha, de suma importância apontar que é preciso por romper o medo e a 

insegurança da vítima,para denunciar e por criar uma ruptura no padrão social, o qual 

apresentava falha na aplicação da punição ao agressor. Com o surgimento da lei 11.340 

aconteceu diversas mudanças, que proporcionaram modificações como: a criação de medida 

protetiva, auxílio policial a vítima para buscar os pertences, aumento no tempo máximo de 

retenção prevista, etc (RAMALHO; JUVÊNCIO, 2011).  

Pasinato (2018) coloca que o diferencial da Lei 11.340 está na forma divergente de 

abordar o problema, criminalizando e aplicando as penalidades, proporcionando medidas de 

proteção a integridade física da mulher. Moreno (2014) também argumenta que a Lei Maria 

da Penha assume que o Estado tem o dever de garantir a segurança a partir da definição de 

políticas de prevenção e cuidado no enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a 

mulher, tanto no espaço público quanto no privado.  

A lei expõe normas fundamentais que certificam direitos e assistências, um exemplo 

está exposto no art. 3º que ratifica à mulher o direito como, saúde, segurança, alimentação, 

moradia, liberdade [...], complementado, o art. 9° garante que o amparo às mulheres deve ser 

prestado com base em princípios e diretrizes preditos na Lei Orgânica da Assistência Social, 

no Sistema Único de Saúde, no Sistema Único de Segurança Pública, dentre outras normas e 

políticas de proteção públicas, e emergencialmente quando for o caso; confere também no art. 

12° atendimento para a solução do caso, de forma que o indivíduo afetado tenha amparo, 

garantindo no art. 19º que as medidas protetivas são cedidas às vítimas por decisões do juiz. 

Para efetivação das leis contra a violência doméstica são tipificados alguns crimes, 

desde que ocorram em âmbito familiar. O Código Penal em seu art. 147 expõe que qualquer 

palavra, gesto ou escrita, que cause mal injusto ou grave, é considerado como ameaça, tendo 

como penalidade um a seis meses ou multa. Já no art.129 § 9º,a lesão corporal praticada 

contra descendente, ascendente, irmão, cônjuge ou companheiro que conviva ou tenha 

convivido tem como penalidade detenção de três meses a três anos, do mesmo modo o art. 

121§ 2° inciso I afirma que a violência doméstica é uma das razões que gera o feminicídio. 

Por fim, o art. 140 § 2º, destaca que havendo injúria ou vias de fato, que por sua substância ou 
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pelo meio empregado, se considerem infames, o agressor terá penalidade como detenção de 

três meses a um ano.  

Diante disso, entende-se que a violência doméstica é qualquer prática que viole um 

indivíduo na tentativa de inferiorizá-lo de maneira traumática e brutal, dentro do seu ciclo 

familiar. Como meio de amenizar esse problema foram criados mecanismos que são 

assegurados pela Lei 11.340 intitulada Lei Maria da Penha, para sua efetivação, foram 

atribuídas penalidades que estão grafadas no Código Penal, no qual descreve os crimes que se 

aplicam à violência no âmbito familiar, sendo eles: ameaças, lesão corporal, feminicídio, 

injuria ou vias de fato, entre outros.  

 

2.2 DESAFIOS ENFRENTADOS NA PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA  

 

Esse tópico descreve os diversos fatores que têm impossibilitado a ação e a 

prevenção por meio dos mecanismos. Ainda apresenta a construção histórica e cultural como 

barreira para que ocorram inúmeros casos de violência doméstica. 

É importante destacar que os problemas envolvendo a violência doméstica foram 

introduzidos no Brasil através de um contexto histórico, político e cultural, que possui 

influência até os dias atuais. Para Velho (2000), a violência foi implantada através da 

descoberta e a ocupação dos europeus no território nacional, que agiam com práticas violentas 

e agressivas contra aqueles que já habitavam em tal território, por meio da escravidão e do 

abuso sexual; as práticas de violência, segundo Campos (2008 apud MEDEIROS, 2016), não 

são recentes, esclarece que na antiguidade as mulheres já eram partes do patrimônio familiar.  

No mundo contemporâneo, mesmo com os avanços, a criação de leis e os 

mecanismos, não foram suficientes para que as mudanças fossem capazes de enfrentar e 

prevenir a violência doméstica de maneira que a combatesse, tudo isso devido à existência de 

uma cultura machista e patriarcalista que naturaliza a figura masculina como dominante 

colocando a mulher como um sexo frágil, submissa, que necessita de uma figura autoritária, 

destinadas a apenas servir o seu companheiro, sendo rotulada como “Dona de casa” 

(PASTANA, 2017). 
 
 
A agressividade tomada como uma característica natural dos homens, que são 
também vistos como naturalmente dominantes, faz com que muitos homens que 
agridem não vejam a violência como um erro que precisa ser mudado, mas como 
uma resposta necessária quando são contrariados ou desapontados. Há homens que 
justificam que bater é uma medida corretiva quando as namoradas ou esposas agem 
de forma que eles desaprovam. Por muito tempo a violência física foi vista como 
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um direito dos homens para que pudessem preservar a honra, já que mulheres que 
não correspondessem ao que é esperado no papel de donas de casa, esposas e mães 
precisavam ser punidas por seus desvios (PASTANA, 2017, [s. p.]). 
 
 

O autor supracitado ainda ressalta que a desigualdade é estrutural, sendo um 

problema social, histórico e cultural que designa o papel de submissão da mulher que a torna 

inferior se comparado ao poder masculino, expõe também a existência de outro fator 

socialmente aceito e utilizado para justificar o porquê ainda existem inúmeros casos de 

violência; sendo o alcoolismo, desemprego, ciúmes e a forma do vestuário da mulher. 

A questão religiosa é outro fator importante que tem impedido os avanços dos 

mecanismos, por possuir uma cultura a favor do silêncio e da omissão, impondo que as 

mulheres recusem denunciar os atos de agressões; os tabus religiosos tentam persuadir a 

mulher a não se separar de seu agressor e sim seguir os mitos pregados pela religiosidade 

(KROB, 2014). 

No jornal de Londrina (o Jornal do Paraná) em entrevista, a juíza Zilda Romero 

expõe que a falta de criação dos juizados especializados tem impedido a eficácia da lei 11.340 

e atrasado o andamento dos processos respectivos a tal violência (SARIS, 2017). Além desses 

obstáculos, também é importante destacar a questão das mulheres retirarem a queixa, devido 

aos seus agressores prometerem mudanças, amor eterno e que não irá mais acontecer, rotulada 

como fase “lua de mel” (ÂNGELO, 2017). Por ser relevante, não poderia deixar de destacar 

que a ausência de penalidades contundentes, tem contribuído para as repetições cada vez 

maiores desse crime e o não funcionamento das medidas protetivas (VASCONCELOS; 

RESENDE, 2018). 

Outros fatores, segundo Barros (s.d.), que têm dificultado o poder dos dispositivos 

está na utilização de drogas ilícitas e lícita, a falta de especificação da aplicação de medidas 

protetivas de urgência, a insegurança jurídica relacionada ao papel da defensoria pública de 

defesa da mulher. O autor coloca como necessário “mais estudos e pesquisas sobre as 

questões associadas à violência doméstica; intensificar a promoção de campanhas 

educativas”, e por fim, a falta de abordagem nas escolas sobre as diferenças entre os gêneros 

tem limitado a ação dos mecanismos. 
 
 
Discutir sobre gênero na educação contribui para a conscientização sobre os direitos, 
sobre como as leis são formuladas e sobre o que é necessário para que sejam 
cumpridas, para a compreensão sobre os fatores históricos, sociais e culturais que 
influenciam nas relações entre homens e mulheres e para a promoção da reflexão 
crítica sobre o que precisa ser transformado no enfrentamento da violência 
(PASTANA, 2017,[s. p]). 
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Neste sentido, “é imprescindível o trabalho de consciência nas escolas para mostrar 

às crianças o papel da mulher e o respeito que elas devem ter” (AZOURY, 2016, [s. p.]). 

Segundo Fortunato (2019), é necessário mudar o comportamentoe o pensamento machista 

adotado por mulheres e homens e o primeiro passo para isso está na educação. 
 
 
A escola deve inserir em suas temáticas o assunto violência contra a mulher, o que é 
e como combatê-la. Não há o vislumbre da erradicação da violência contra a mulher, 
e principalmente, da violência doméstica, sem o auxílio da escola. Infelizmente o 
Brasil é um dos líderes no ranking mundial de violência contra a mulher, ocupando 
o quinto lugar, e mais triste ainda, sendo o primeiro colocado na América Latina. 
Não há outro meio capaz de deter essa pandemia, senão pela educação 
(FORTUNATO, 2019, [s. p.]). 
 
 

Em entrevista ao portal G1 Maíra Liguori, diretora da ONG Think Olga, expõe que não há 

outro caminho a não ser pela educação, citando que “existe uma camada de silêncio que encobre todos 

os tipos de violência contra a mulher e isso não pode continuar. Educar-se sobre o tema é 

responsabilidade de homens e mulheres”. Na mesma entrevista a promotora de Justiça Silvia Chakian, 

do Ministério Público de São Paulo, apresenta que a existência dos meios judiciários e as denúncias 

são de extrema importância, mas que a mudança deve ser social (HENRIQUES; REGADAS, 2018). 

Diante deste contexto pode-se dizer que existem diversos fatores que têm impedido a 

ação dos mecanismos, podendo destacar a cultura patriarcalista que tem colocado o homem 

como o poder supremo, inferiorizando as mulheres, com práticas e rótulos; o alcoolismo, a 

utilização de drogas que afetam o desenvolvimento dos dispositivos; e a questão religiosa que 

com seus tabus têm reprimido as mulheres para que não venham denunciar a agressão. 

Portanto, torna-se necessário uma intervenção através da educação, por meio de projetos 

contra a violência. 

 

3 METODOLOGIA 

 

A metodologia dessa investigação foi estabelecida para possibilitar a coleta, estudo, 

compreensão, indução e resolução dos dados adquiridos por meio da problemática formada 

por este trabalho. Dessa forma, foi realizada uma pesquisa exploratória, de cunho qualitativo, 

com fontes primárias e secundárias; foi aplicado o procedimento normativo, histórico e 

conceitual no referencial teórico e o método jurisprudencial, por meio de análise de julgados, 

na parte empírica. 
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O tipo de pesquisa aplicada foi a qualitativa, visto que, a partir de um campo 

estudado, pode-se absorver um fato que é compreendido segundo o ponto de vista de todos os 

envolvidos (GODOY, 1995). Dessa maneira, o pesquisador qualitativo deve capturar 

informações a partir de um campo determinado, fundamentado no pensamento dos envolvidos 

em tal contexto. 

Foram empregadas fontes primárias e secundárias referindo-se as revistas, leis, 

jornais, sites na internet e a jurisprudência em relação ao tema. As fontes são as limitadas aos 

documentos escritos ou não escritos, podendo ser feitas no momento em que o caso e o evento 

ocorrem (MARCONI; LAKATOS ,2007). O autor citado ainda ressalta que a fonte secundária 

contém toda bibliografia correlacionada a matéria do estudo que já é tornada pública e são 

escolhidas por serem essenciais para uma melhor apresentação do tema proposto. 

Quanto ao procedimento de investigação teórico, uma das técnicas utilizadas foi a 

histórica que tem importância no presente trabalho, pois foi utilizado no estudo da introdução 

da violência doméstica no Brasil. A técnica histórica baseia-se na investigação de ocorrências 

primitivas que intervém nos dias atuais (MARCONI; LAKATOS, 2007, p.107). 

Outra técnica utilizada foi a conceitual que é de fundamental importância para a 

conclusão desse trabalho. Segundo Bittar (2014, p. 212), “a técnica conceitual é quando o 

objetivo da pesquisa ou opção do pesquisador demanda que a pesquisa investigativa se 

restrinja a cercar exclusivamente em nível conceitual o tratamento do fenômeno enfocado, 

técnica bibliográfica”. 

Também foi utilizada a técnica normativa que caracteriza em um tipo de 

investigação, que tem foco no estudo jurídico normativo de um determinado caso, tendo como 

acompanhamento comentários de doutrinadores (BITTAR,2014). 

Como técnica de investigação empírica, foi utilizada a análise jurisprudencial que se 

limita a documentos escritos ou não (MARCONI; LAKATOS, 2007). Ainda foi realizada 

uma pesquisa no TJMG (Tribunal de Justiça de Minas Gerais), no período de 2018 a 2019, 

com o propósito de se atingir o objetivo da pesquisa e responder à questão problema 

estipulada.  

 

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

O presente trabalho utilizou como temática a cooperação social na prevenção da 

violência doméstica, tendo como problemática os meios existentes no judiciário brasileiro 

para auxiliar na prevenção da violência doméstica e no dela e combate. 
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Com o intuito de responder à problemática, foi realizada uma pesquisa exploratória 

preliminar, no dia 26 de maio de 2019, no TJMG (Tribunal de Justiça de Minas Gerais), onde 

percebeu-se a necessidade de delimitar o tema e realizou os seguintes filtros metodológicos: 

delimitação temporal desde 27 de setembro de 2018 até 20 de maio de 2019, existindo apenas 

05 (cinco) casos com a utilização das palavras-chave “violência doméstica” e “maus tratos”.  

Portanto, o quadro de casos coletados neste artigo ficou delimitado em 05 (cinco) 

casos existentes no TJMG, sendo usados na presente pesquisa. Os processos selecionados 

foram: 1.0000.18.097800-9/000;1.0518.14.020188-1/001; 1.0000.18.146539-4/000; 

1.0183.17.008433-3/001; 1.0000.19.015453-4/000. A escolha pelo referido tribunal deve-se, 

por ser uma pesquisa relacionada ao estado de Minas Gerais. 

Na análise dos 05 (cinco) casos aqui delimitados, verificou-se primeiramente que 

mesmo havendo agressão, existe o fato da desistência da vítima, ausência de interesse em 

continuar com o processo.  

Tal questão foi encontrada no processo n° 1.0518.14.020188-1/001, quando 

descreveu que a vítima não teve interesse em prosseguir com o processo. Também foi 

encontrado no processo n° 1.0183.17.008433-3/001, que não houve retratação da vítima, pois 

não se apresentou contra seu agressor, mesmo tendo ocorrido vias de fato. 

Como se pode observar, o caso de vítimas de violência que desiste do processo ou 

não se apresenta é verídico. Diante dos fatos citados, pode-se concluir que existem fatores que 

levam as vítimas a não se apresentarem ou até mesmo desistirem do processo.Especialistas 

revelam que muitas mulheres têm essa atitude por medo, outras, pela dependência financeira 

do agressor e também pela dependência sentimental, pois, na maioria das vezes, o agressor é 

alguém de seu convívio.  

A psicóloga Karine David relata que, depois da agressão, existe a fase em que o 

agressor pede desculpas para vítima, intitulada como “Lua de Mel”, durante a qual começa a 

dar atenção e ser gentil com a mesma, nesse momento a vítima desiste de continuar a 

denúncia ou de fazê-la, por acreditar que o mesmo pode vir a mudar seu comportamento 

(David, s. d.). Em umestudo realizado pelo pesquisador Danilo Cymrot, foi relatado que 

muitas vítimas deixam de denunciar por fatores, como o medo do agressor, dependência 

financeira, por ter a percepção que não vai acontecer nada com o agressor, os filhos, vergonha 

de separar e ter que admitir que sofre agressão, acreditar que não vai acontecer mais 

(CYMROT, 2011 apud BIANCHINI, 2011). 

Diante dos fatos aqui expostos, fica claro que existem questões sentimentais e sociais 

que impedem as vítimas de denunciar o agressor, também pode ainda tratar a questão da 

http://www4.tjmg.jus.br/juridico/sf/proc_resultado2.jsp?listaProcessos=10000180978009000
http://www4.tjmg.jus.br/juridico/sf/proc_resultado2.jsp?listaProcessos=10518140201881001
http://www4.tjmg.jus.br/juridico/sf/proc_resultado2.jsp?listaProcessos=10000181465394000
http://www4.tjmg.jus.br/juridico/sf/proc_resultado2.jsp?listaProcessos=10183170084333001
http://www4.tjmg.jus.br/juridico/sf/proc_resultado2.jsp?listaProcessos=10000190154534000
http://www4.tjmg.jus.br/juridico/sf/proc_resultado2.jsp?listaProcessos=10518140201881001
http://www4.tjmg.jus.br/juridico/sf/proc_resultado2.jsp?listaProcessos=10183170084333001
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vítima sentir impunidade, no momento em existe a ideia de que não irá ocorrer penalidades 

contra o agressor.  

O segundo padrão de análise encontrada foi de descumprimento da medida protetiva, 

por parte do agressor. Tal questão foi encontrada no processo n° 1.0000.18.097800-9/000, 

quando descreveu que o agressor descumpriu a ordem de medida protetiva, ocorrendo a 

decretação da prisão preventiva. Também foi encontrado no processo n° 1.0000.19.015453-

4/000, que descreveu o fato de o agressor descumprir o pedido da medida protetiva, ocorrendo 

prisão preventiva do mesmo.   

Como observado, o agressor chega a descumprir a ordem de medida protetiva 

podendo apontar para as lacunas existentes na lei, que leva o agressor a descumprir uma 

medida de proteção à vítima. 

Diante desses fatos pode-se concluir que a medida protetiva não tem tido total 

efetividade para diminuir os casos de agressões, os agressores, mesmo tendo uma ordem 

judicial optam por descumpri-la. Essa medida é relatada na Lei n.º 11.340 com a intenção de 

proteger a vítima, mas quando a ordem da medida protetiva não é cumprida se coloca em 

risco a vida da vítima e provavelmente a repetição do caso de agressão.   

A ausência de penalidades contundentes tem contribuído para as repetições cada vez 

maior desse crime e o não funcionamento das medidas protetivas (VASCONCELOS; 

RESENDE, 2018). 

Sendo assim, é importante que essas lacunas na lei sejam preenchidas, para que esse 

ciclo de violência doméstica possa ser quebrado e as vítimas tenham segurança para 

denunciar, sentir-se protegidas e amparadas pela lei.  

O terceiro padrão de análise foi a ausência de uma vara especializada para atender à 

mulher vítima de agressão, sendo tratada pela justiça comum, ocorrendo um conflito de 

jurisdição. 

Tal questão foi encontrada no processo n° 1.0000.19.015453-4/000, quando 

descreveu a ausência de uma vara especializada (Juizado) na comarca de Leopoldina/MG, que 

atendesse o caso de violência contra a mulher, essa falha fez com que o caso fosse tratado em 

uma vara criminal.  

Como se pode observar, a falta de uma vara especializada para atendimento do caso 

de violência contra a mulher tem ocorrido, fazendo com que venha ser tratada de forma 

diferenciada. A Lei n.º 11.340 discorre que a competência para tratar desses casos é dos 

juizados especializados. Assim, pode-se concluir que a ausência dessa vara especializada a 

vítimas de agressão pode levar essas a não denunciar ou até mesmo fazer com que o caso não 

http://www4.tjmg.jus.br/juridico/sf/proc_resultado2.jsp?listaProcessos=10000180978009000
http://www4.tjmg.jus.br/juridico/sf/proc_resultado2.jsp?listaProcessos=10000190154534000
http://www4.tjmg.jus.br/juridico/sf/proc_resultado2.jsp?listaProcessos=10000190154534000
http://www4.tjmg.jus.br/juridico/sf/proc_resultado2.jsp?listaProcessos=10000190154534000
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venha ser tratado de forma correta, conforme previstos na lei 11.340 com atendimento policial 

especializado, em Delegacias de Atendimento a Mulher. 

No jornal de Londrina (o Jornal do Paraná) em entrevista, a juíza Zilda Romero 

expos que a falta de criação dos juizados especializados tem impedido a eficácia da Lei 

11.340 e atrasado o andamento dos processos respectivos à tal violência (SARIS, 2017). 

Diante disso, a falta de uma vara especializada pode dificultar o andamento dos 

meios de proteção à vítima, o aumento desses juizados acarretaria uma maior efetividade da 

lei, levando à redução da violência doméstica.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na intenção de introduzir a cooperação social na prevenção da violência doméstica, 

tema central deste trabalho, delimitou-se como objetivo identificar no poder judiciário os 

dispositivos utilizados na prevenção da violência doméstica, assim verificar a influência da 

sociedade e sua interferência na diminuição dos casos de violência contra a mulher.  

O primeiro objetivo foi alcançado e teve o intuito de analisar como as medidas 

protetivas têm contribuído na prevenção da violência doméstica. Este resultado pode ser 

verificado por meio da análise dos julgados n° 1.0000.18.097800-9/000 e 1.000.19.015453-

4/000, pois, de acordo com o resultado encontrado, as medidas de proteção não têm tido total 

eficácia para a diminuição dos casos de violência doméstica, isso devido à abertura que ainda 

existe na lei Maria da Penha, possibilitando que o agressor venha descumprir o pedido de 

medida protetiva. 

O segundo objetivo foi alcançado, pois foi possível investigar como tem sido o 

funcionamento dos Juizados Especializados de Violência Doméstica e Familiar contra a 

mulher, pois, analisando o julgado n° 1.0000.19.015453-4/000, foi identificada uma falha no 

que diz respeito à falta de amparo e de atendimento especializado para a vítima de agressão, 

podendo acarretar na diminuição de denúncias feitas pelas vítimas. 

O terceiro objetivo também foi alcançado, pois, ao analisar os avanços legislativos e 

institucionais nos últimos anos, foi possível expor os desafios enfrentados para o maior 

desenvolvimento do combate à violência doméstica, abordando a educação como um dos 

principais pontos a ser trabalhado, e as vítimas não darem continuidade com os processos, 

conforme julgados n° 1.0518.14.020188-1/001 e 1.0183.17.008433-3/001. 

Assim, chegou-se ao resultado de que a Lei Maria da Penha foi um grande avanço para 

o enfrentamento desse crime, por visar à proteção da vítima e buscar interferir nos ciclos de 

http://www4.tjmg.jus.br/juridico/sf/proc_resultado2.jsp?listaProcessos=10000190154534000
http://www4.tjmg.jus.br/juridico/sf/proc_resultado2.jsp?listaProcessos=10518140201881001
http://www4.tjmg.jus.br/juridico/sf/proc_resultado2.jsp?listaProcessos=10183170084333001
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violência contra a mulher, mas existem grandes desafios ainda que têm impossibilitado uma 

maior eficácia, o qual demonstrou a interferência negativa da sociedade, por existir uma 

cultura histórica patriarcal e machista, que atinge de forma simbólica nos casos de agressões, 

sendo apontado que desde o momento da agressão até o momento da denúncia a vítima é 

atingida direta e indiretamente. Dessa forma, chega até mesmo a não continuar com o 

processo por sentimentos, como o medo e insegurança, gerados por acreditar que as 

penalidades dadas ao agressor não irão solucionar o problema ou, por acreditar que haverá 

uma mudança por parte desse agressor. 

Dessa forma, fica claro que não basta a ação da lei, mas é necessário a ação conjunta 

da sociedade e aumento de juizados especializados para que essa prevenção à violência 

doméstica seja alcançada de forma positiva e definitiva. Portanto, conclui-se que a Lei 

11.340/2006 intitulada Maria da Penha, junto com os juizados previstos na lei, são 

mecanismos que foram criados pelo judiciário brasileiro para auxiliar na prevenção da 

violência doméstica. 

Por fim, com base nos pontos pesquisados, apresenta-se como proposta para 

continuidade desta pesquisa, a realização de análise social e documental, que possibilite o 

confronto com o que foi apresentado e analisado na referida pesquisa, podendo assim 

aumentar o conhecimento a respeito do tema.  
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RESUMO: O presente artigo tem o objetivo de analisar a importância dos projetos sociais na 
retirada de crianças e adolescentes em situação de risco no município de Unaí-MG. Primeiro, 
descreveu-se a legislação que garante a proteção das crianças e dos adolescentes, bem como a 
punição para o descumprimento de tais normas. Posteriormente, discutiu-se acerca dos órgãos 
de proteção, que visam ao cumprimento dos direitos dessas crianças e adolescentes e seu 
funcionamento. Logo após, foi realizada uma entrevista com as ONG’s que cuidam e criam 
projetos sociais para a retirada de crianças e adolescentes em situações de risco, com o intuito 
de conhecer o modelo de trabalho dessas instituições. Concluindo que, apesar da existência de 
normas que garantam a proteção das crianças e dos adolescentes, bem como a presença de 
projetos que visem à segurança destes jovens, ainda existem lacunas que necessitam ser 
preenchidas para então se garantir a efetividade dos direitos de que tais crianças e 
adolescentes necessitam. 
 

Palavras-chave: Cooperação Social. Crianças e Adolescentes. Situações de Riscos. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho aborda a influência que os projetos sociais têm na retirada de crianças e 

adolescentes em situação de risco no município de Unaí – MG e o desenvolvimento de novos 

projetos sociais na região que visem à retirada desses jovens em situação de vulnerabilidade.  

Para redigir o presente artigo, foi necessário realização da seguinte pergunta: Qual a 

possibilidade de desenvolvimento e da criação de projetos sociais em Unaí – MG para a 

retirada das crianças e adolescentes em situação de risco? Tem como o seu objetivo geral 

verificar a cooperação para o desenvolvimento de projetos sociais para crianças e 

adolescentes em situações de vulnerabilidade. Os objetivos específicos empíricos têm como 

finalidade conhecer o trabalho de projetos sociais desenvolvidos para crianças e adolescentes 

em Unaí – MG, verificar a importância e qual o impacto dos projetos sociais na vida dessas 
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crianças e adolescentes, verificar a participação da população de Unaí - MG no 

desenvolvimento dos projetos sociais, bem como elaborar uma proposta de ampliação de 

projetos sociais para crianças em situação de vulnerabilidade em Unaí – MG. Os objetivos 

específicos teóricos têm o intuito de conhecer como a legislação brasileira trabalha a proteção 

das crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e verificar quais são os agentes 

que atuam nessa proteção.  

A realização desse trabalho acadêmico justifica-se por verificar a importância dos 

projetos sociais para o desenvolvimento de crianças e adolescentes em situação de risco, haja 

vista a vulnerabilidade destas na sociedade. É notório que a desigualdade social é forte 

propulsora para que essas crianças e adolescentes não tenham oportunidades. Infelizmente 

muitos jovens estão sujeitos a altos índices de violência, inclusive, a doméstica e a evasão 

escolar, fatores que dificulta bastante o desenvolvimento social destas crianças e adolescentes, 

sendo assim necessária a intervenção do Estado e da própria comunidade, a fim de garantir a 

segurança e o cumprimento dos direitos dessas crianças, garantidos no Estatuto da Criança e 

do Adolescente. O trabalho tem como intuito acadêmico o conhecimento sobre as políticas 

que regem a proteção de crianças e adolescentes e sobre a realização e a atuação das ONG’s 

na atual cidade. 

Quanto à metodologia aplicada, foi realizada pesquisa qualitativa com fontes 

primárias (pesquisa de campo), realizaram-se entrevistas para verificar a real atuação dos 

projetos sociais na vida das crianças e adolescentes da região e, secundária (referencial 

teórico),na qual inicialmente discorrerá sobre a definição de crianças e adolescentes e 

apresentará as ferramentas estatais que asseguram a sua proteção e as punições para aqueles 

que as transgredirem. Posteriormente, serão abordados os agentes de proteção de crianças e 

adolescentes em situação de vulnerabilidade, como estes atuam na disponibilização de 

ambientes e condições propícios para o desenvolvimento saudável desses jovens, bem como 

elaborar uma proposta de ampliação de projetos sociais para crianças em situação de risco em 

Unaí – MG. 

Dessa forma, para tal propósito, foram realizadas como categorias de análise e 

discussão de resultados as seguintes: o questionamento referente ao financiamento de projetos 

sociais e de que forma o Estado participa no custeio desses (4.0); qual o impacto dos projetos 

na vida das crianças e adolescentes (4.0); e por último, qual o critério de escolha para a 

participação de tais projetos e o que precisa ainda ser melhorado para garantir o efetivo 

desenvolvimento saudável de tais jovens (4.0).O que promoveu o alcance dos resultados 

descritos nas considerações finais, que retrata a quarta e última parte do trabalho.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 A LEGISLAÇÃO BRASILEIRA E A PROTEÇÃO DAS CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. 

 

No presente tópico será abordado como a legislação brasileira dispõe sobre a 

proteção das crianças e adolescentes em situações de vulnerabilidade, a participação da 

família, da sociedade e do Estado na garantia dos direitos inerentes a esses jovens, bem como 

as penalidades diante do descumprimento das leis de proteção a crianças e adolescentes.  

Conforme disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente, no seu artigo 2º, 

considera-se criança a pessoa até doze anos de idade incompleto e, adolescente, entre doze e 

dezoito anos de idade. Assim, todos os citados que se enquadram no presente artigo são 

protegidos pela referida Lei.  

A proteção das crianças e adolescentes deve ser vista como uma prioridade pelo 

Estado, sendo necessário zelar pelo seu cumprimento. Dessa forma, a Constituição Federal 

assegura o amparo às crianças e adolescentes carentes conforme artigo 203, inciso II. 

Também está disposto em seu artigo 227 que é dever da família, do Estado e da sociedade 

assegurar com absoluta prioridade às crianças, aos adolescentes e aos jovens o direito à vida, à 

saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 

respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de 

toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, além 

de ressaltar no § 3° inciso VII, que os programas de proteção voltados para crianças, 

adolescentes e jovens abrangerão a prevenção e atendimento aos dependentes de 

entorpecentes e drogas afins. (BRASIL, 1988). 

De forma mais específica, aLei Nº 8.069, de 13 de Julho De 1990, dispõe sobre o 

Estatuto da Criança e do Adolescente que aborda a proteção integral à criança e ao 

adolescente, além de garantir em seu artigo 3° todos os direitos fundamentais inerentes à 

pessoa humana, assegura-lhes todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o 

desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, e condições de liberdade e de 

dignidade. O ECA prevê também em seu artigo 4° que é dever da família, da comunidade, da 

sociedade em geral e do poder público assegurar a efetivação dos direitos referentes à vida, 

saúde, alimentação, educação, esporte, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, 

liberdade e convivência familiar e comunitária. (BRASIL, 1990) 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.069-1990?OpenDocument
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Será garantido por meio de políticas sociais públicas para as crianças e adolescentes, 

o direito à vida e à saúde, assim permitindo o nascimento e o desenvolvimento sadio e 

harmonioso, em condições dignas de existência, conforme aponta o artigo 7° do ECA. Além 

de garantir a proteção aos direitos das crianças e adolescentes, o Estatuto ressalva em seu 

artigo 18° que é dever de todos velar pela sua dignidade, pondo-os a salvo de qualquer 

tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor, bem como aponta 

em seu artigo 70° que todos devem prevenir a ameaça ou violação de todos esses direitos. 

(BRASIL, 1990) 

A proteção das crianças e dos adolescentes também está garantida na Constituição do 

Estado de Minas Gerais, na qual assegura que é responsabilidade do Estado promover ações 

que visem garantir o direito à vida, saúde, alimentação, educação, lazer, profissionalização, 

cultura, dignidade, respeito, liberdade, convivência familiar e comunitária, e colocá-los a 

salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 

opressão. (MINAS GERAIS, 1989) 

Na Lei Orgânica Municipal de Unaí – MG de 21 de março de 1990, a proteção da 

criança e adolescente também é tratada com grande relevância, conforme aponta o artigo 18º, 

no qual diz que é competência do Município legislar sobre a proteção à infância, em caráter 

regulamentar, atendidas as peculiaridades dos interesses locais e as normas gerais da União e 

as suplementares do Estado. Ressalva também que o município deverá promover ações que 

visem assegurar o direito à vida, saúde, alimentação, educação, lazer, profissionalização, 

cultura, dignidade, respeito, liberdade, convivência familiar e comunitária e colocá-los a salvo 

de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 

(UNAI, 1990) 

Com intuito de tutelar os direitos das crianças e adolescentes, alguns Princípios são 

de extrema valia e merecem destaque, como o Princípio da Proteção Integral o qual visa à 

garantia da proteção desses direitos inerentes às crianças e aos adolescentes, de acordo com 

suas fragilidades. Tal Princípio está assegurado nos artigos 6° da Constituição Federal de 

1988 e nos artigos 1° e 3° do ECA, além de estar chancelado no artigo 3°,2 da Convenção 

sobre Direitos da Criança e do Adolescente, o qual  assegura os direitos das crianças e 

adolescentes pelos Estados Partes garantindo a proteção e o cuidado que sejam necessários 

para seu bem-estar, levando em consideração os direitos e deveres de seus pais, tutores ou 

outras pessoas responsáveis por ela perante a lei e, com essa finalidade, tomarão todas as 

medidas legislativas e administrativas adequadas. (ONU, 1989) 
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Outro Princípio a ser citado é o da Prioridade Absoluta, que se encontra previsto no 

artigo 227° da Carta Magna de 1988 e ratificada no artigo 4°da Lei 8069/90 – ECA, tem como 

objetivo afirmar que as crianças e adolescentes são o futuro da sociedade e devem ter seus 

direitos assegurados como prioridade pelo Estado. 

O Princípio da Dignidade da Pessoa Humana é um dos princípios constitucionais 

fundamentais indispensáveis para proteção dos jovens, haja vista que é de fundamental 

importância na configuração do Estado. Encontra-se tutelado no artigo 1° inciso III da 

Constituição Federal. 

Outro Princípio a ser definido é o Princípio da Cooperação, o qual dispõe sobre a 

cooperação a fim de atingir um bem comum a todos. Dessa forma, o Estado, a família e a 

sociedade devem se unir com intuito de assegurar o cumprimento dos direitos das crianças e 

dos adolescentes.  

Acerca dos princípios expostos e seguindo alguns aspectos apresentados na 

legislação, vale ressaltar o papel fundamental da União no cumprimento da proteção da 

criança e do adolescente. Dessa forma, a análise dos julgados é de suma importância na 

compreensão da aplicação das leis vigentes. 

Segundo a Jurisprudência de Apelação Cível Nº 1.0024.14.123296-7/002, os 

Municípios têm a obrigação de prestar serviços de acolhimento a crianças e adolescentes em 

situações de risco, tendo direito à saúde, ao ensino e ao lazer, tirando-as do perigo e dando 

uma nova oportunidade na sociedade. Não pode haver assim a ausência de vagas no sistema 

público de acolhimento institucional. (MINAS GERAIS, 2018) 

De acordo com a Apelação Cível Nº 1.0000.17.017319-9/002, “é de Competência 

Absoluta das Varas da Infância e da Juventude o julgamento de ações que envolvam o 

fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde para menores de idade.” (MINAS 

GERAIS, 2019)  

Quando a proteção da criança e do adolescente não é cumprida é necessário 

intervenção do Estado, a fim de garantir a preservação dos direitos inerentes a crianças e 

adolescentes.  Dentre as penalidades previstas no ECA, pode-se citar:  
 
 

Art. 249. Descumprir, dolosa ou culposamente, os deveres inerentes ao poder familiar ou decorrente de tutela ou 
guarda, bem assim determinação da autoridade judiciária ou Conselho Tutelar:          

Pena - multa de três a vinte salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de 
reincidência. (BRASIL, 1990) 
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Com base na Apelação Cível Nº 1.0183.11.004311-8/001 e Ap Cível/Rem 

Necessária Nº 1.0421.15.001239-9/001, o abandono assim como também os maus-tratos a 

crianças e adolescentes, estão sujeitas à aplicação de sanções previstas no Estatuto da Criança 

e do Adolescente, ao qual aqueles que descumprem a norma tendem a pagar como punição 

pelos agravos cometidos, cabível a substituição da penalidade de multa pela prestação de 

serviços à comunidade. (MINAS GERAIS, 2019) 

Dessa forma, conclui-se que cabe ao Estado, juntamente com a sociedade e a família, 

zelar pela proteção das crianças e dos adolescentes, assegurando condições propícias para um 

desenvolvimento saudável desses jovens. É importante ressaltar que, para a aplicação de tais 

direitos, o Estado possui alguns agentes de proteção, sendo esses citados adiante. 

 

2.2 AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E OS 

AGENTES DE PROTEÇÃO  

 

Neste tópico serão abordados os agentes de proteção a crianças que estão em situação 

de vulnerabilidade e como estes buscam a garantia dos direitos dos jovens. Inicialmente será 

apresentada a atuação do Conselho Tutelar (2.2.1), do Ministério Público (2.2.2) e das 

Organizações Não Governamentais (2.2.3). 

 

2.2.1 Conselho Tutelar 

 

Com o intuito de cumprir o artigo 227 da Constituição Federal de 1988, o qual 

assegura que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente 

e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 

lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência 

familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, o ECA  -Estatuto da Criança e do 

Adolescente, em seu artigo 131 previu a instituição do Conselho Tutelar como órgão 

permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo 

cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. (BRASIL, 1988 1990). 

Conforme a Cartilha Conselho Tutelar Perguntas e Respostas elaborada pelo 

Ministério Público do Estado de Minas Gerais: 
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O Conselho Tutelar é um órgão municipal fruto da descentralização político-
administrativa prevista no art. 204 da Constituição e no art. 88 do ECA, que 
estabelece, como uma das diretrizes da política de atendimento dos direitos da 
criança e do adolescente, a municipalização do atendimento. Cabe ao Município a 
criação, instalação e manutenção do Conselho Tutelar, devendo constar da lei 
orçamentária municipal a previsão dos recursos necessários ao seu funcionamento, 
conforme previsão legal do art. 134, parágrafo único, do ECA.  
Outra diretriz constitucional que dá fundamento à criação dos conselhos é aquela 
que prevê a participação da população, por meio de organizações representativas, na 
formulação das políticas e no controle das ações. O órgão tutelar é um meio de 
participação da população na promoção de ações destinadas à proteção dos direitos 
de crianças e adolescentes, tendo em vista que os conselheiros tutelares são 
escolhidos pela população local (art. 132, ECA). O Conselho Tutelar é a 
concretização do princípio da democracia participativa. (MPMG, s.d., p. 9). 
 
 

Dentre as atribuições do Conselho Tutelar, conforme está previsto no artigo 136 do 

ECA, atender as crianças e adolescentes que tenham seus direitos ameaçados ou violados, 

bem como requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, 

previdência, trabalho e segurança, além de promover e incentivar, na comunidade e nos 

grupos profissionais, ações de divulgação e treinamento para o reconhecimento de sintomas 

de maus-tratos em crianças e adolescentes.  

Diante do exposto acima, a Cartilha Conselho Tutelar Perguntas e Respostas 

elaborada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais esclarece que: 
 
 

Não cabe ao Conselho Tutelar executar as medidas protetivas (art. 101) e as medidas 
aplicáveis aos pais e responsáveis (art. 129, ECA). Prevê a lei que o Conselho 
Tutelar é o órgão responsável por deliberar qual a medida mais adequada a ser 
aplicada em casos de ameaça ou de violação de direitos de crianças e adolescentes, 
mas caberá aos serviços públicos municipais, por meio de entidades 
governamentais e não governamentais, a concretização das ações necessárias 
para o atendimento das crianças, adolescentes e de seus pais ou responsáveis. 
Dessa forma, apenas a título de exemplo, quando o Conselho Tutelar aplica a 
medida de orientação, apoio e acompanhamento temporários à criança/adolescente, 
não será ele o responsável por fazer a orientação e o acompanhamento, cabendo tal 
função ao órgão ou entidade existente na rede de atendimento do Município, que 
seja hábil à execução de tal medida. Para a execução das decisões do Conselho 
Tutelar, prevê a lei que ele: requisite serviços públicos nas áreas de saúde, educação, 
serviço social, previdência, trabalho e segurança e, represente junto à autoridade 
judiciária nos casos de descumprimento injustificado de suas deliberações. 
(MPMG, s.d., p. 26). 
 
 

Para tanto, compreende-se que é imprescindível a atuação de projetos sociais no 

acolhimento de crianças e adolescentes que estão em situação de risco, haja vista que o 

Conselho Tutelar é responsável apenas por deliberar qual a medida mais adequada a ser 

aplicada a esses jovens que estão em situações vulneráveis, ressalta-se, portanto, que o 

atendimento será realizado por meio de entidades governamentais. Destaca-se mais uma vez a 
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real necessidade de desenvolvimento de projetos sociais para atender esses jovens que 

necessitam desse atendimento.  

 

2.2.2 Ministério Público 

 

No Brasil, a instituição responsável pela defesa dos direitos da sociedade e de seus 

interesses é o Ministério Público, o mesmo é o fiscal da lei trabalhando para que ela seja 

cumprida. Sua atuação em relação às crianças e aos adolescentes se centra em proteger os 

seus interesses e cuidar da sua proteção. 

Com base no Art. 201 do ECA, é dever do ministério público promover uma ação 

civil pública para a proteção dos interesses individuais desses jovens e adolescentes, 

colocando sua vida e bem-estar em primeiro lugar. O Ministério também tem o encargo de 

requisitar força policial para a proteção do menor, bem como a colaboração dos serviços 

médicos, hospitalares, educacionais e de assistência social para o seu desenvolvimento 

saudável. (BRASIL, 1990) 

A atuação do Ministério Público é de suma importância na vida desses jovens para o 

seu desenvolvimento, e é, além disso, um dos agentes mais importantes para a retirada dos 

mesmos de situações de risco, e recolocá-los de forma estável de volta à sociedade, visando à 

sua saúde física e mental, e fazendo cumprir os seus direitos primordiais previstos na lei.  

No Estatuto da Criança e do Adolescente, seus artigos 200 a 205 ampliaram 

sobremaneira as funções do Ministério Público. O artigo que antes se limitava aos pedidos de 

colocação em família substituta, agora tem legitimidade para interceder em favor dos 

interesses individuais e coletivos de crianças e dos adolescentes. Além de uma amplitude dos 

direitos a serem defendidos pelo Ministério Público, o Promotor de Justiça da Infância e 

Juventude, agora também possui atribuição para fazer a defesa dos direitos puramente 

individuais. (SILVEIRA, 2015) 

É direito ainda, como consta no Agravo Interno Cv 1.0145.18.017388-5/002, que 

ocorra uma ação ajuizada pelo Ministério Público em favor de um menor em situação de 

risco, promovida nos arts. 130 e 201, incisos III e V, do ECA, e, inclusive, tramita perante a 

Vara da Infância e da Juventude da comarca de Juiz de Fora, ou seja, a atuação do mesmo 

para a retirada de crianças e adolescentes em situação de risco é imprescindível. (MINAS 

GERAIS, 2019)  

Para que esses jovens tenham seus direitos garantidos, a participação do Ministério 

tem que ser efetiva para que os mesmos cresçam e se tornem pessoas preparadas para estar em 
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sociedade. O papel do Ministério Público não pode ser esquecido, e deve ser realizado a todo 

momento para que a lei no país seja cumprida de forma correta para o benéfico da população 

e principalmente dos seus jovens. 

 

2.2.3 Organizações Não Governamentais (ONGs) 

 

Assim como vislumbrado no Artigo 4° do Estatuto da Criança e do Adolescente, 

cabe à comunidade, à família e ao Estado assegurarem com absoluta prioridade a efetivação 

dos direitos dos jovens (BRASIL, 1990). Dessa forma, é perceptível a reponsabilidade de 

todos na garantia dos direitos dos jovens e adolescentes, não cabendo a somente uma esfera 

da sociedade tal incumbência, mas sim uma cooperação entre o governo, as famílias e a 

comunidade em geral. 

Nessa temática, surge a figura das Organizações Não-Governamentais (ONGs), que 

suprem deficiências quanto à proteção de crianças e adolescentes e buscam garantir a estas 

atividades que contribuam para seu desenvolvimento intelectual e social, visando ao bem-

estar e ao desenvolvimento sadio destes.  

Para compreender seu funcionamento, é importante saber como se deu o seu 

surgimento. As atuais ONGs surgem em meio ao regime militar, com mudanças na forma de 

governo e com grande participação social na tentativa de assegurar o cumprimento dos 

direitos inerentes às pessoas (LANDIM, 2002). Dessa forma, é de notável colaboração a 

participação desses projetos sociais na melhoria das condições de vida da população em geral. 

Além disso, é notória a utilização de tais ONGs no suprimento de lacunas existentes 

na relação entre o Estado e a sociedade, garantindo dessa forma uma proteção que, por muitas 

vezes, é falha em alguma dessas esferas. Assim, para Olívia Perez (2005, p. 34):  
 
 

A organização de pessoas em ONGs é entendida como um ato de solidariedade e 
necessidade. Esforços são somados em organizações, pois as desigualdades sociais e 
as difíceis situações de muitos indivíduos chegam a um ponto em que é difícil não 
ter vontade de intervir de alguma forma. E como muitos setores da população 
acreditam que o governo não resolve, já que convivemos com situações limites 
(como as das crianças e dos adolescentes nas ruas), acabam fazendo por conta-
própria. 
 

 
Conclui-se, portanto, que a participação de os agentes de proteção no resguardo de 

crianças e adolescentes e no cumprimento dos seus direitos é de indispensável contribuição. 

Para o desenvolvimento adequado destas, haja vista que, cada um com suas particularidades, 
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formam um sistema integrado de anteparo, o qual um complementa o outro e busca alcançar, 

de forma cada vez mais efetiva, a garantia de tais direitos. 

 

3 METODOLOGIA 
 

Para a metodologia deste trabalho, foi realizada uma pesquisa exploratória de cunho 

qualitativo, com fontes primária (pesquisa de campo) e secundárias (referencial teórico), além 

de utilizar as técnicas de pesquisa a abordagem conceitual (investigação teórica) e entrevistas 

(pesquisa empírica).Foi definida para viabilizar a coleta, análise, interpretação, dedução e 

resultado dos dados obtidos através da problemática criada por este trabalho. 

O tipo de pesquisa utilizada, no caso a qualitativa, empregou distintas concepções 

filosóficas, com métodos de investigação, seguido por método de coleta e análise e 

interpretação dos dados (CRESWELL, 2010). Dessa forma, o pesquisador qualitativo visa 

compreender toda a totalidade do objeto de pesquisa, bem como o analisar sob diversos 

espectros, a fim de alcançar um conhecimento mais abrangente e completo. Nesse viés, o 

intento maior não foi buscar números exatos graficamente, eis que a quantificação de dados 

para esta pesquisa seria inoportuna. O ambiente natural, no caso, os projetos sociais voltados 

para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade no município de Unaí-MG 

delimitado para pesquisa, foi a fonte direta para coleta de dados, e os dados obtidos caso a 

caso qualitativamente, é a essência do estudo. 

Como fontes de pesquisa ao estudo apresentado, foram empregadas a primária e a 

secundária. Todas elas possuem a sua devida importância, cada uma, no contexto em que foi 

solicitada. As fontes primárias nada mais são do que “novas informações ou novas 

interpretações de ideias ou fatos acontecidos. Tem o cunho de uma informação original, sendo 

muitas vezes o primeiro registro formalizado de alguma informação” (AZEVEDO, 2012, 

p.150). Lado outro, as fontes secundárias “contêm informações sobre documentos primários e 

guiam o usuário para eles. É a informação filtrada e organizada, a partir da seleção e revisão 

das fontes” (AZEVEDO, 2012, p. 150-151). Dessa maneira, as duas fontes apresentadas 

foram essenciais para a construção do presente trabalho, uma vez que a fonte secundária 

carregou a característica de obter os dados, já qualificados no referencial teórico, que 

embasou e contribuiu para a consolidação e tratamento dos dados coletados na pesquisa 

empírica pela fonte primária. 

Em relação às técnicas de investigação teórica, foram utilizadas a normativa e a 

conceitual. A técnica normativa configura-se num tipo de investigação com ênfase no estudo 
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normativo-jurídico de um fenômeno, de prescrição jurídica, acompanhada de comentários 

sobre determinado tema de pesquisa. Em contraponto, a técnica conceitual é uma forma de 

investigação, um modelo de análise, para que se possa construir uma logicidade do tema 

estudado, com base em técnicas bibliográficas (BITTAR, 2014). No presente trabalho, parte-

se do preceito estabelecido no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8069/90), bem como 

a Constituição Federal de 1988, a Constituição do Estado de Minas Gerais e a Lei Orgânica 

do município de Unaí-MG, associado aos comentários a respeito do tema, conjecturando 

inferências do tema proposto. 

Já a técnica empírica de pesquisa utilizada foi a entrevista, essencial ao escopo do 

estudo. Este tipo de pesquisa tem por finalidade a aquisição de informações a respeito de um 

determinado assunto, sendo utilizada na investigação social, para colher dados, para 

diagnosticar ou ajudar no tratamento de um problema social (LAKATOS; MARCONI, 2007). 

A técnica de entrevista foi primordial para embasar a pesquisa, pois possibilitou um contato 

com cada um dos participantes para poder analisar e descrever cada questão pertinente, além 

de ter trazido confiança e veracidade ao estudo, haja vista que apresentou em seu bojo uma 

forma muito precisa na coleta de dados, onde seobtiveram elementos até então inéditos. 

 

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 

O presente trabalho utilizou a “Cooperação para o desenvolvimento de crianças e 

adolescentes em situação de risco presentes em projetos sociais” como temática norteadora da 

pesquisa, tendo motivação do trabalho a seguinte problemática: Qual a influência dos projetos 

sociais em Unaí-MG na retirada de crianças e adolescentes em situação de risco? 

Com o intuito de responder à problemática acima, foi realizada uma pesquisa de 

campo no dia 26 de maio de 2019, com os encarregados dos projetos sociais existentes em 

Unaí-MG, que atuam com as crianças e adolescentes do município, por meio de uma 

entrevista semiestruturada. 

O primeiro questionamento realizado refere-se ao financiamento desses projetos e de 

que forma o Estado participa no custeio desses, obtendo-se a seguinte resposta: 
 
 
[...] o Estado ele entra justamente com a mão de obra, vamos dizer assim. Toda a logística é do 
Estado: sala, equipamentos todos são do Estado. Porém, quando a gente fala de almoço, lanche, 
reestruturação do projeto, quando fala de algumas partes que necessitam de alguma verba como 
uniforme, essa verba ela é uma captação através do CONSEP, Conselho Comunitário de 
Segurança Pública. Porém, são empresários, as casas de apoio, os Rotary’s, Lions, o Ministério 
Público, Maçonaria e o próprio Tribunal de Justiça que mandam verbas para ajudar justamente no 
projeto. Então, é um projeto que fica em torno de 180 mil anual, então não é um projeto barato. 
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Para manter 180 mil por ano é complicado, ainda mais falando de Estado, mas a gente faz essa 
captação com o apoio de todos e o auxílio de todos. Aí entra então as faculdades, igual a FACTU 
entra com palestras, a UNIP entra, a CNEC entra, a FACISA entra, sendo assim um apoio de toda 
a sociedade. Então quem dá o nome ao projeto é Polícia Militar juntamente com o CONSEP, mas é 
um projeto que é da comunidade. Quem é dono desse projeto é a comunidade. (Entrevistado-01-
Pergunta 01 do Apêndice) (sic) 
 
A nossa instituição funciona basicamente com doações. Nós temos um serviço que chamamos de 
telemarketing, que a gente liga para as pessoas para pedir doações, e essas doações são, 5 reais, 10 
reais, alguma de 20, e estes valores nos auxiliam, deixando claro que temos 1.500 a 2.000 por mês 
desse serviço. Nós temos uma maquininha de artesanatos que vende vassouras e vasos, que rende 
também alguma coisa para a manutenção dos projetos. Nós temos parceria com uma empresa 
chamada Noroeste da Sorte que nos passa uma pequena quantia todo final de semana. Além disso 
temos também, em uma proporção pequena, livros do Ildeu Pereira, que eu vendo e que ajuda nos 
projetos. Temos uma participação no projeto Jovem Aprendiz, onde as empresas passam uma 
quantia de 120 reais para a nossa casa, para que possamos pagar os professores que ajudam nos 
cursos preparatórios do jovem aprendiz que já estão trabalhando. Nós temos outros cursos, nos 
quais pedimos contribuições, não taxa, para as pessoas que podem contribuir. Esse valor vai para o 
caixa, para ajudar nas despesas, lembrando que mais da metade dos nossos alunos são bolsistas 
porque não possuem condição de contribuir. Lamentamos profundamente a ausência do Estado no 
nosso projeto e creio que na maioria dos projetos. Quando o Estado falha vem a prostituição, a 
delinquência, os desacertos para a sociedade, sendo necessárias as ONG’s. 53% dos benefícios 
sociais que vem desse país são gerados por ONG’s (Organizações não-governamentais). Sabe-se 
pouco sobre as ONG’s e é preciso que a sociedade se aproxime mais dessas para que unidos 
possamos ser mais fortes. O Estado, que deveria estar presente em todos os setores, infelizmente 
não se pode dizer que tem um papel efetivo. Resumindo, nós estamos lutando para buscar 
recursos. (Entrevistado-02 -Pergunta 01 do Apêndice) (sic) 
 
 

Como se pode observar, o apoio econômico a esses projetos provém, em sua grande 

maioria, da comunidade e de atividades complementares realizadas pelas instituições, faltando 

um auxílio maior do Estado. Diante dos fatos citados acima, conclui-se que o apoio estatal a 

esses projetos não é o suficiente para manutenção destes, sendo necessário o apoio da 

comunidade para o suprimento dos gastos. Dessa forma, é imprescindível uma maior 

assistência a esses projetos por parte do governo, pois a ausência desse amparo impede muitas 

vezes o avanço das Instituições nos projetos, prejudicando muitos jovens. 

O ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe em seu artigo 4º que é dever da 

família, da comunidade, da sociedade em geral, e do poder público assegurar, com absoluta 

prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 

esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 

convivência familiar e comunitária. (BRASIL 1990) 

Portanto, infere-se que é necessário atuação tanto da sociedade quanto do Estado na 

cooperação para o desenvolvimento de projetos sociais para crianças e adolescentes. Nota-se 

que é imprescindível um trabalho em conjunto para que haja um melhor andamento desses 

projetos sociais. Destaca-se a importância de investimento nesses projetos, tendo em vista o 

impacto positivo desses na vida de crianças e adolescentes que vivem em situação de 

vulnerabilidade. 



193 
 

O segundo questionamento realizado refere-se ao impacto dos projetos na vida das 

crianças e adolescentes, obtendo-se a seguinte resposta: 
 
 
Então, eu sou formado em matemática e em física e a gente faz um acompanhamento através de 
estatísticas, até mesmo pelo boletim de ocorrências. Então toda vez que um menor desses se 
envolve com algum tipo de ocorrência, a gente tem o registo dele e ele entra para a estatística. Até 
então, de todos os adolescentes que entraram no projeto, lembrando que a primeira turma era 
composta por adolescentes que já tinham passagem pela polícia e os próximos só com 
adolescentes que não tinham passagem pela polícia, apenas 3% voltou a cometer crime, incluindo 
essa primeira turma. Então você vê que o projeto tem uma eficácia junto ao jovem, junto ao 
adolescente. Agora, quando a gente fala em termos de ocorrência, a gente sabe que a maioria das 
ocorrências tem um menor envolvido. Ou seja, 60% das ocorrências hoje tem um menor 
envolvido, até pela facilidade de não punir. Então quer dizer, 3% para 60% é uma proporção 
grande. (Entrevistado-01 -Pergunta 02 do Apêndice) (sic) 
 
Nós somos semeadores de oportunidades, esperanças, perspectivas e temos a felicidade de sermos 
agraciados por Deus para criarmos e desenvolvermos projetos, que são preventivos. São 
basicamente projetos de prevenção e através destes Deus nos usa para receber crianças e 
adolescentes dos mais variados níveis e temos resultados excelentes. Hoje nós temos centenas de 
jovens, salientando que o projeto teve início em 1992, jovens estes que foram daqui encaminhados 
pelo CEPASA para forças armadas, polícia militar, polícia civil. Hoje nós temos diversos que são 
administradores, pedagogos, advogados, arquitetos e daí em diante. Qual é a importância do 
projeto nesses resultados? Quando o jovem vem para cá, a gente pergunta: Você tem um sonho? A 
maioria não tem e quando eles vêm começamos a falar de sonhos e como eles podem nos 
alimentar, e o nosso método de trabalho e os nossos lemas ajudam e estimulam estas pessoas a 
acreditarem que são vencedoras, que são pessoas que podem vencer. O nosso primeiro lema fala 
assim: “Não existe derrota que possa derrotar quem nasceu para vencer. Eu sou um vencedor, tu és 
um vencedor, todos somos vencedores se tivermos do nosso lado nossa família e nossa pátria, 
nosso Deus e rei senhor.” Pois bem, essa é a primeira mensagem que eles aprendem aqui e ela fica 
de tal maneira entranhada no coração desses jovens que eles descobrem que podem vencer, que 
são capazes de vencer e a nossa mensagem que marca e faz a diferença. Eu falo sempre que 
acredito no Brasil. Por quê? Porque eu acredito em Projetos como CEPASA e outros que tem por 
aí que deixam uma mensagem de conteúdo forte, para alavancar esses jovens. (Entrevistado-02 -
Pergunta 02 do Apêndice) (sic) 

 
 

Como se pode observar, os projetos sociais possuem um forte impacto no 

desenvolvimento saudável dos jovens que utilizam as suas atividades como forma de garantir 

um futuro mais digno. Diante dos fatos citados acima, conclui-se que a presença dos projetos 

sociais é de fundamental importância, pois permitem novas oportunidades a crianças e 

adolescentes, embasado no estudo e em atividades que garantam um bem-estar a esses. 

Conforme aponta Whitaker (1958, apud FIRMO, 2005, p. 231-232): 
 
 
[...] as crianças que hoje brincam descuidadosamente hão de ser os homens que 
amanhã terão que governar e embelezar o mundo e produzir outras crianças para 
lhes sucederem. De modo que o futuro, bom ou mau, da sociedade humana, depende 
tanto da saúde e vigor com que as crianças nascem, como da maneira como são 
criadas e educadas, visto serem elas a raiz da família, a fonte as nações se 
alimentam, o fundamento enfim da humanidade. Proteger as crianças é defender 
simultaneamente a família e a sociedade. É por isso que o primeiro dever do 
Governo de qualquer nação seria efetivar os direitos fundamentais da infância.  
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É indubitável que a educação das crianças e adolescentes é imprescindível para 

formação de uma nação, a atuação de projetos sociais na vida dessas crianças e adolescentes 

pode interferir no futuro do país, bem como a retirada desses jovens de situação de risco 

favorecerá a construção de uma sociedade justa e saudável.  

O terceiro e último ponto abordado refere-se ao critério de escolha para a 

participação de tais projetos e o que precisa ainda ser melhorado para garantir o efetivo 

desenvolvimento saudável de tais jovens, obtendo-se a seguinte resposta: 
 
 
Utilizamos o método de seleção. O primeiro requisito é estado de vulnerabilidade. O que 
caracteriza o Estado de vulnerabilidade? Pais separados, o bairro ou a própria situação do bairro, a 
situação financeira, mas não é o predominante. Também exigimos que seja aluno de escola 
pública, tem que ser adolescentes de 14 a 17 anos, de ambos os sexos, não importa a série, só tem 
que estar dentro dessa faixa etária. Aí passa por um conselho para ser escolhido, formado por mim, 
pela Alexandra, presidente do CONSEP, a Mariella que é secretária do CONSEP e o 
subcomandante, que é o supervisor do programa. Atendemos em torno de 45 adolescentes por 
turma. Então são duas turmas por ano, dando um total de 90 adolescentes por ano. Dá 4 meses e 
meio por turma, mais ou menos. Sempre separados as turmas, só homens e só mulheres. 
Tudo que vem para somar é uma melhoria. Quando a gente fala em melhoria, tudo que a sociedade 
puder ajudar para melhorar, não só o projeto, mas a comunidade em si é bem-vindo. Até o ano de 
2017 só atendíamos adolescentes do sexo masculino, então a presidente do CONSEP junto com o 
comandante da região propuseram também serem adolescentes do sexo feminino, o que foi uma 
melhoria. A reestruturação do uniforme dos adolescentes também foi uma melhoria. Você pode 
ver que o uniforme agora é cinza e antigamente era branco, mais simples, qualquer coisa 
manchava, até pelo próprio desodorante. Então, até como um meio de valorização você tem que 
fornecer algo melhor para esse adolescente. (Entrevistado-01- Pergunta 03 do Apêndice) (sic) 
 
Normalmente as pessoas que nos procuram são sempre pessoas humildes, pessoas dos bairros mais 
carentes. Não existe um critério definido, as pessoas nos procuram porque tomam conhecimento 
da extensão do nosso trabalho e quando encontram, elas se deparam com um leque de trabalhos 
para praticar, desenvolver. Nós por muitos anos fomos rotulados como uma entidade que trabalha 
com meninos de rua. Graças a Deus isso acabou e a nossa instituição não trabalha com meninos de 
rua, mas sim com pessoas, com jovens, pessoas diversas. Quando as pessoas chegam aqui e tomam 
conta do que fazemos, logo nasce no coração o desejo de colocá-las na nossa programação, que é 
muito rica e diversificada. 
Nós necessitamos de investimento financeiro. A partir deste nós temos uma lista de metas que 
compõem 22 propostas de trabalho. Sabemos tudo o que precisamos fazer, ou seja, nós temos 
consciência de tudo que Unaí precisa nesse campo social. Temos um espaço da biblioteca que 
precisa colocar laje e mais três salas em cima; uma das salas de cima é uma galeria de arte; temos 
duas salas e mais uma para um conservatório de música e a de baixo é a de oficialização. Com a 
ampliação da biblioteca teremos a possibilidade de trabalhar com mais 200 pessoas e isso seria 
feito com um investimento de no máximo 100 mil reais. Imagine que nós teremos condições de 
atender mais pessoas, isso tudo só com uma biblioteca ampliada, dois conservatórios de música e 
mais uma galeria de artes, porque hoje já temos oficialmente uma galeria de artes no CEPASA. 
(Entrevistado-02- Pergunta 03 do Apêndice) (sic) 
 
 

Como se pode observar, as pessoas que mais necessitam das atividades ofertadas por 

esses projetos são aquelas mais humildes e que por muitas vezes estão sujeitas a situações de 

vulnerabilidade. Dessa forma, conclui-se que a presença de tais projetos é essencial na vida 
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dos jovens que vivem em situação de risco, sendo assim fundamental melhorias que garantam 

uma maior eficiência no processo de zelo aos direitos das crianças e dos adolescentes 

Conforme expressa Firmo (2005, p. 170-171): 
 
 

Verifica-se que, nas questões sociais referentes à criança e ao adolescente, a 
participação da sociedade é de suma importância, tendo a lei alargado os meios de 
tal participação, representando uma atitude democrática, o que envolve direitos, 
mas, também, responsabilizações. 
Conforme se pode constatar, não faltam leis que prevejam direitos da criança e do 
adolescente, nem ações jurídicas para garanti-los; entretanto, algo parece estar 
faltando, pois o cotidiano brasileiro está cheio de crianças abandonadas, violentadas 
(até mesmo por seus pais ou responsáveis), doentes, famintas, analfabetas, e em 
tantas outras situações que não representam proteção nenhuma, quanto mais integral, 
o que comprova que o respeito aos direitos da criança e do adolescente brasileiros 
estão muito mais no papel, na letra fria da lei, do que na prática dos pais, do Estado 
da sociedade. 

 
 

Conforme abordado anteriormente, é dever dos pais, da sociedade em geral e da 

comunidade assegurar a efetivação dos direitos e proteção das crianças e adolescentes, 

portanto, é importante enfatizar que um dos meios de garantia dessas proteções é o 

desenvolvimento de projetos sociais na vida desses jovens. No ordenamento jurídico 

brasileiro há diversas leis que asseguram as proteções de crianças e adolescentes, porém falta 

o cumprimento e efetivação dessas. Conclui-se, portanto, que é necessário maior participação 

do Estado no desenvolvimento de projetos sociais voltados para crianças e adolescentes 

(principalmente as que estão em situações de vulnerabilidade), bem como maior atuação da 

sociedade garantindo assim a proteção e os direitos inerentes a esses jovens.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Com o intuito de definir a possibilidade de desenvolvimento e da criação de projetos 

sociais em Unaí – MG para a retirada das crianças e adolescentes em situação de risco, tema 

central do trabalho, delimitou-se como objetivo geral desta pesquisa a verificação da 

cooperação para o desenvolvimento de projetos sociais para crianças e adolescentes em 

situações de vulnerabilidade, e, para a tomada de decisões, foram feitas entrevistas com 

algumas instituições para a sua conclusão. 

O primeiro objetivo deste trabalho foi alcançado e teve a intenção de conhecer a 

legislação brasileira e a proteção das crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. 

Este resultado pode ser verificado no item 2.1 por meio de uma análise teórica e empírica, 

através do questionamento 01 (um), que teve como resultado o conhecimento das leis que 
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regem a proteção de crianças e adolescentes e os deveres do Estado e da sociedade ao 

assegurar condições propícias para um desenvolvimento saudável desses jovens e o atual 

auxílio que o Estado oferece as ONG’s. O segundo objetivo foi alcançado, pois foi possível 

conhecer os agentes de proteção e como estes atuam em relação às crianças e aos adolescentes 

em situação de vulnerabilidade. 

Assim, a atuação dos projetos sociais na proteção de crianças e adolescentes em 

situação de risco está sendo efetivo, principalmente quanto ao suporte ofertado através de 

atividades que garantem um maior ensino e um ambiente favorável para o desenvolvimento. 

Percebe-se, pela fala dos entrevistados, que, apesar dos inúmeros avanços alcançados nos 

últimos anos, ainda há a necessidade de uma ampliação das atividades ofertadas, bem como 

dos espaços que recebem tais jovens, sendo indispensável uma maior contribuição do Estado 

no repasse de verbas.  

Portanto, conclui-se que é necessário um maior suporte financeiro provindo do 

Estado para a complementação de tais projetos, o que garantiria uma maior eficácia e 

abrangência deste. Desta forma, haveria a possibilidade de atender mais crianças e 

adolescentes, haja vista a grande procura por tais atividades. 

Por fim, com base nos pontos pesquisados, apresenta-se proposta para continuidade 

desta pesquisa, proposta esta consistente em realização de análise administrativa, bem como 

elaboração de projetos. De tal forma que possibilite, confrontar com o que foi exposto e 

analisado na referida pesquisa, principalmente propor projetos sociais que busquem a 

profissionalização e a continuação nos estudos entre jovens que cumprem medidas 

socioeducativas. 
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RESUMO: Como conceituação, tem-se que o Conselho Tutelar é um órgão de na garantia 
dos Direitos da Criança e do Adolescente. O objetivo geral do presente artigo é ter 
conhecimento das violências que as crianças e adolescentes vêm enfrentando nos dias atuais 
com abusos e maus-tratos. Para isto, realizou-se uma pesquisa exploratória de cunho 
qualitativo, contando também com a utilização da técnica de entrevista semiestruturada. A 
justificativa se dá pelo fato de o Conselho Tutelar ser essencial para assegurar a proteção dos 
jovens e evitar que ocorram violências contra os menores, e também, informar a sociedade 
sobre o funcionamento do órgão, para que as pessoas não temam denunciar quando notarem 
que alguma criança ou adolescente estejam com seus direitos sendo violados. Na primeira 
parte, analisa-se dentro do referencial teórico o desenvolvimento e a participação na proteção 
da criança e do adolescente, a problematização da falta de conhecimento sobre o 
funcionamento do Conselho Tutelar e a importância que os conselheiros têm para ajudar na 
proteção das crianças e dos adolescentes. Na segunda parte realizou- se uma pesquisa 
empírica, relacionadaa como os conselheiros agem quando recebem alguma denúncia. 
Concluindo que o Conselho Tutelar trabalha constantemente em Unaí/MG em prol de garantir 
o bem-estar e acabar com as violências das crianças e adolescentes, sofridas tanto em âmbito 
familiar quanto escolar. 
 
Palavras-chave: Conselho Tutelar, ECA, Criança e adolescente. 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

Primeiramente é essencial definir o que é Conselho Tutelar, sobre o art. 131. Brasil 

(art.131, 1990) “O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, 

encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do 

adolescente, definidos nesta lei”. 

 
59Acadêmico do 1º período do curso de Direito da Faculdade de Ciências e Tecnologia de Unaí – FACTU. 
60Acadêmica do 1º período do curso de Direito da Faculdade de Ciências e Tecnologia de Unaí – FACTU. 
61Acadêmico do 1º período do curso de Direito da Faculdade de Ciências e Tecnologia de Unaí – FACTU. 
62Acadêmica do 1º período do curso de Direito da Faculdade de Ciências e Tecnologia de Unaí – FACTU. 
63 Coordenadora do Curso de Direito da FACTU. Professora Universitária. Advogada. Doutoranda em Direito 
pelo Uniceub/Brasília. Mestre em Sustentabilidade Socioeconômico e Ambiental pela Escola de Minas pela 
Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). Especialização em Direito, Impacto e Recuperação Ambiental pela 
Escola de Minas pela Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). Pós-graduação em Gestão Pública Municipal 
pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU). E-mail: michellebalbino@hotmail.com 
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De acordo com o que foi dito o Conselho Tutelar deve cuidar para que os direitos das 

crianças e adolescentes sejam respeitados e tenham garantida a proteção para que não 

aconteça alguma violência. 

Para escrever o presente trabalho foi necessário fazer a seguinte pergunta: Como é a 

participação do Conselho Tutelar na garantia dos direitos da criança e do adolescente em 

Unaí/MG? Como objetivo geral, verificar essa efetividade do Conselho Tutelar na sociedade. 

Já os objetivos específicos têm como finalidade apurar como os direitos das crianças e 

adolescentes de Unaí/MG estão sendo resguardados pelo Conselho Tutelar a respeito da saúde 

física e mental, da educação, lazer, etc. E identificar o funcionamento e a atuação do Conselho 

Tutelar em Unaí/MG e identificar possíveis soluções para os problemas deste.         

 A escolha desse tema deve-se ao fato de normalmente ocorrer notícias a respeito de 

maus-tratos e situações precárias em que muitas crianças e adolescentes vivem nos dias 

atuais. 

A metodologia aplicada, é de pesquisa exploratória qualitativa, com fontes primárias 

e secundárias, correspondente à pesquisa de campo e ao referencial teórico e também utilizou-

se a técnica de entrevista empírica. 

 
2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR E COMO TORNAR SUA 

ATUAÇÃO MAIS EFICAZ 

 

No presente tópico será apresentado como o Conselho Tutelar juntamente com o 

ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) estão trabalhando para garantir a proteção da 

criança e do adolescente, assim como outros direitos previstos na lei. Posteriormente serão 

analisadas formas de melhorar o Conselho Tutelar. 

Uma definição de Conselho Tutelar na visão de Tavares (2001, p. 260): 
 
 

Conselho Tutelar é órgão permanente do Poder Executivo Municipal, autônomo, 
composto por representantes das comunidades populares locais eleitos para a gestão 
de direitos e interesses e crianças e adolescentes, intervenção parajudicial em 
conflito de menor gravidade, ou encaminhamento ao Juízo da Infância e da 
Juventude dos casos que refogem à sua possibilidade legal de solução.   
 
 

Nas palavras de Elias (2010, p. 27) “Todavia, mais uma vez, é preciso deixar claro 

que a criança e o adolescente são sujeitos de direitos e jamais devem ser tratados como 



201 
 

objeto”.  No conceito dado por Elias, as crianças e adolescentes têm os seus direitos que os 

protegem para que não sejam vítimas de violências. E com a proteção respaldada pelo ECA, é 

prioridade evitar que crianças e adolescentes sejam vítimas de violência.  

O Conselho Tutelar trabalha com denúncias, ou seja, não tem o dever de fiscalizar e 

não tem o poder de aplicar uma sanção, meramente encaminham criança e o adolescente para 

os órgãos responsáveis para cada caso, relatando para as autoridades responsáveis para que 

tomem as devidas providências com o intuito de acolher as crianças e os adolescentes de 

forma adequada, além de punir quem violou os direitos destes.  

De acordo com Firmo, o artigo 70 do Estatuto da Criança e do Adolescente, disserta 

sobre a obrigação que a sociedade como um todo tem para prevenir a ocorrência de ameaça 

ou violação dos direitos da criança e do adolescente, impondo medidas preventivas às pessoas 

físicas e jurídicas. Estas medidas estão previstas nos arts. 74 a 85, prevê as penas constantes 

dos arts. 235/244 e 245/258, respectivamente, para os crimes e infrações administrativas 

contra a criança e o adolescente, sendo tais crimes de ação pública incondicionada. (FIRMO, 

2005). 

Para Firmo, o Conselho Tutelar ajuda quando há alguma denúncia, mas não tem o 

poder se aplicar uma sanção, já isso cabe à autoridade punir quem violou os direitos dos 

jovens, a sociedade também pode ajudar a prevenir.  

Algumas medidas podem ser tomadas para que a atuação do Conselho Tutelar seja 

mais eficiente. 
 
 

Todas as medidas que puderem ser tomadas, em caráter preventivo, ajudarão no 
objetivo principal, que é o de proteger integralmente a criança e o adolescente. O 
ideal seria que as campanhas de educação para os pais pudessem se servir da 
televisão, em horário nobre, eis que se trata do melhor meio de divulgação. (ELIAS, 
2010, p. 26). 

 
 
De acordo com Elias (2010) a conscientização da população está entre os fatores que 

podem ajudar a prevenir ou denunciar violações dos direitos das crianças e adolescentes. O 

autor sugere aumentar o número de campanhas sociais, fazer palestras explicando sobre a 

importância de denunciar quando se percebe que há alguma situação em que a criança ou o 

adolescente estejam em situações de risco ou maus-tratos.É necessário utilizar meios que 

atinjam uma maior parcela da população, como a TV aberta e sites na internet. Quanto mais 

pais, crianças e jovens estiverem cientes dos seus direitos e deveres, mais fácil será garantir 

que estes sejam resguardados. Todos cidadãos tendo conhecimento que pode ajudar na 
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garantia da proteção dos direitos aos menores infratores facilita o trabalho do Conselho 

Tutelar. Por isso deve-sedenúncias qualquer tipo de violência.  

Sobre os problemas que afetam a criança e adolescente, é valido a mencionar o que é 

pontuado por Nogueira (1998, p.12): 
 

 
Não será portanto, fazendo uma nova lei, com o nome de Estatuto, que se irá 
resolver o problema da infância ou adolescência carente, abandonada e infratora, 
pois o problema é mais estrutural, devido à má distribuição de rendas; má aplicação 
das verbas públicas, desviadas para a propaganda eleitoral e pessoal de certos 
governantes, sem que o povo possa fazer alguma coisa, enquanto as entidades 
assistenciais estão carentes de recursos, os hospitais estão fechando por falta de 
verbas, as escolas estão abandonadas por falta de recursos materiais e humanos, já 
que os professores estão mudando de profissão, em virtude dos seus parcos salários, 
o povo está invadindo áreas livres e desembaraçadas para construir seus barracos, ao 
mesmo tempo que certos governantes, que se dizem populistas, constroem como 
prioridade sambódromos, autódromos, etc., em vez de construírem casas populares.  

 
 
Para Nogueira, infelizmente, a garantia do bem-estar da criança e do adolescente não 

depende apenas da sociedade, nem mesmo das leis, mas também da administração pública 

realizada pelo governo. Se houvesse melhor distribuição de rendas ajudaria muito as crianças 

abandonada, assim teriam uma vida melhor. O governo deveria garantir a essas crianças e 

adolescentes maior assistência pública. Uma solução adequada para esse problema seria a 

melhor aplicação das leis e cumprimentos delas; também a cooperação da sociedade; a 

liberação de mais verbas para auxiliar em melhorias para as crianças e adolescentes 

preservaria ter seus direitos, bem como teriam suasegurança preservada. 

 

3 METODOLOGIA 

 

A metodologia aplicada neste artigo consistiu em viabilizar a coleta, análise, 

interpretação, dedução e resultado dos dados obtidos através da problemática criada por este 

trabalho. Desse modo, a metodologia realizada foi uma pesquisa exploratória de cunho 

qualitativo, com fontes primárias (pesquisa de campo) e secundária (referencial teórico), além 

de contar com a utilização das técnicas de pesquisa de abordagem conceitual (investigação 

teórica) e entrevista semiestruturada (pesquisa empírica).  

Pesquisas exploratórias, segundo Gil (1999), são as que têm por objetivo 

proporcionar uma visão geral de determinado fato, do tipo aproximativo que traz maior 

conhecimento do assunto para o pesquisador, proporcionalmente maior facilidade para 

adquirir conhecimento aprofundar no conteúdo. 
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O tipo de pesquisa qualitativa “indica a cosmovisão da abordagem investigativa e 

não uma teoria exata.” (LAMY, 2010, p. 70). Desse modo, coloca-se mais uma pesquisa 

investigativa, não tendo assim uma teoria exata. 

Fontes primárias são "aquelas que apresentam os elementos o pesquisador trabalha 

diretamente, são as fontes originárias das ideias". (LAMY, 2010, p. 70). Fontes secundárias 

"percorrem raciocínios próprios e adequados referenciando informações das fontes 

primárias". (LAMY, 2010, p. 70). Assim, essas duas fontes se encontram estruturadas no 

presente trabalho. Sendo assim, a fonte primeira está ligada com os dados obtidos durante a 

pesquisa feita e a secundária ligada ao próprio raciocínio. 

O método utilizado na pesquisa foi o indutivo, “parte de princípios reconhecidos 

como verdadeiros e indiscutíveis e possibilita chegar a conclusões de maneira puramente 

formal, isto é, em virtude unicamente de sua lógica.” (GIL, 2008, p. 9). Com isso, os 

pesquisadores ao buscar esse método, poderá tomar as suas próprias conclusões, com o que 

estiver certo ou errado. 

Para desenvolver o referencial teórico deste artigo, foi utilizada a técnica normativa 

(BITTAR, 2011), determinando como foco principal a compreensão da obrigação contida no 

artigo 32 da Lei n.º 9.656/1998 e identificando dentro do ordenamento jurídico outras normas 

que regulamentam o Ressarcimento ao SUS. Utilizou-se também a técnica conceitual, que foi 

imprescindível para realizar uma completa investigação do conceito do instituto ora estudado, 

de modo a compreender seu surgimento e sua fundamentação. (BITTAR, 2011) 

Compreende-se como técnica de investigação teórica conceitual, o embasamento nas 

ciências normativas, que tem como aplicabilidade tendência em reduzir os fenômenos 

complexos, objetivando apenas em relatar a realidade observada no estudo. 

(RODRIGUES,2011). Na investigação teórica conceitual pode – se conhecer e explorar os 

dados colhidos, respeitando sua originalidade e clareza das informações.  

Por último, a técnica empírica de pesquisa utilizada foi a entrevista semiestruturada, 

substancial para o desígnio do estudo “quando o entrevistador tem liberdade para desenvolver 

cada situação em qualquer direção que considere adequada. É uma forma de poder explorar 

mais amplamente a questão.” (MARCONI; LAKATOS, 2011, p. 279). Muito importante, pois 

quando o entrevistador se sente mais confortável com as perguntas ele tem maior facilidade 

ao responder, assim ajudando na melhor compreensão do assunto. 

 

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
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O presente trabalho utilizou o “Conselho Tutelar na Garantia dos Direitos da Criança 

e do Adolescente” como temática norteadora da pesquisa, tendo motivação do trabalho a 

seguinte problemática: Como o Conselho Tutelar está agindo a respeito da criança e do 

adolescente no convívio familiar em Unaí - MG?  

Com o intuito de responder à problemática acima, foi realizada uma pesquisa de 

campo no dia 28 de maio de 2019, com o conselheiro que atua na área do Conselho Tutelar no 

município de Unaí/MG, através de uma entrevista semiestruturada. 

O primeiro questionamento refere-se aos aspectos que o Conselho Tutelar pode 

melhorar, obtendo a seguinte resposta: 
 
 
No aspecto familiar, qual o fundamento do Conselho Tutelar é o fortalecimento de vinculo da 
família, nós trabalhamos com a família e o nosso projeto é fortalecer a família e ajudar a familiar, 
encaminhar a família para os órgãos como o CRAS, CREAS, e o Conselho Tutelar é a porta aberta 
para que as denúncias possam chegar e daqui fazemos o caminhamento para psicólogos, assistente 
social. Somos uma equipe grande composto por psicólogos, assistente social, CRAS, CREAS, 
tudo isso é o bom oficio que atende essas famílias.  
 
 

Como se pode observar, a família é muito importante para todos e por isso o 

Conselho Tutelar é tão focado em fortalecer o laço familiar, pois a família deve ficar unida e 

em harmonia. O Conselho Tutelar presa muito pela família e disponibiliza uma grande 

quantidade de profissionais para ajudar caso estejam passando por algum problema ou mesmo 

para aconselhar os pais em como lidar melhor com seus filhos. Para ajudar a família, o 

Conselho Tutelar encaminha para outros órgãos, em alguns casos, quando for preciso. Diante 

dos fatos, percebe-se que o Conselho Tutelar está sempre focado em trazer conforto para as 

famílias com a ajuda dos conselheiros e os outros órgãos, assim aplicam orientações cabíveis 

para acabar com os problemas vivenciados. 

De acordo com o ECA, lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990, art. 4º é dever da família, 

da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, 

a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao 

lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência 

familiar e comunitária. 
O segundo questionamento realizado refere-se à regularidade que o Conselho Tutelar 

recebe denúncias, obtendo a seguinte resposta: 
 
 
Temos certa de quase 5 mil processos e a regularidade que recebemos de denúncia ela é diária, são 
em todos os aspectos, não apenas no âmbito escolar e nem no âmbito de agressão física em todos 
os aspectos nos recebemos denúncias aqui o Conselho Tutelar. O número de denúncias que recebe 
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por dia é variável, não posso afirmar, eu cheguei agora e já registrei 2 denúncias e estou de plantão 
que recebi essa noite, tem outros colegas que também estão de plantão, então não tem como 
afirmar para você quantas denúncias que a gente recebe por dia. 
 
 

Fica evidente que, apesar de tantas normas e leis que protegem as crianças e os 

adolescentes, o entrevistado relatou que recebe inúmeras denúncias por dia, e isso é muito 

grave, pois mostra que muitas crianças e adolescentes estão sofrendo maus-tratos ou estão em 

péssimas condições de vida o que deve ser tratado rapidamente.Nenhuma criança ou 

adolescente deve viver de forma desagradável.  Apesar do ECA oferecer garantias de que 

proteção as crianças e adolescentes, ainda ocorrem todo tipo de violência as normas são para 

aplicar as sanções em casos de violação dos direitos da criança e do adolescente. Não se sabe 

ao certo quantas denúncias por dia chegam ao Conselho Tutelar. Mas por serem mais de 5 mil 

processos, pode-se observar que são muitas crianças que ainda precisam de ajuda. Diante dos 

fatos citados acima, conclui-se que, mesmo com as medidas protetivas para todos os jovens e 

adolescentes, a situação é crítica, conforme os conselheiros, recebem ligações em relação às 

denúncias com frequência. 

De acordo com o ECA, lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990, art. 100. Na aplicação 

das medidas levar-se-ão em conta as necessidades pedagógicas, preferindo-se aquelas que 

visem ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. 

O terceiro questionamento realizado refere-se ao funcionamento do Conselho 

Tutelar, obtendo-se a seguinte resposta: 
 
 
O Conselho Tutelar abre às 07h30min da manhã até às 17h30min da tarde, nós funcionamos 
durante o dia e funciona o dia todo e nós temos os plantonistas que fica e entra dois de plantão que 
começa na segunda feira e termina na outra segunda feira são oito dias de plantão que são 24h e as 
pessoas que liga nesse telefone de plantão eles são atendidos constantemente, porque sempre tem 
dois conselheiros de plantão. 
 
 

Como se pode observar, para melhor atender à população, o Conselho Tutelar 

trabalha 24h por dia com plantão de dois conselheiros que trabalham de segunda à segunda. 

De acordo com o ECA,lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990, art. 132, em cada 

Município e em cada Região Administrativa do Distrito Federal haverá, no mínimo, 1 (um) 

Conselho Tutelar como órgão integrante da administração pública local, composto de 5 

(cinco) membros, escolhidos pela população local para mandato de 4 (quatro) anos, permitida 

recondução por novos processos de escolha.  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Com o objetivo de analisar o Conselho Tutelar, mostrando como ele contribui para a 

proteção dos menores e como a sociedade pode estar ajudando em relação a isso, o tema deste 

estudo buscou o entendimento de como os conselheiros agem diante de uma denúncia e como 

as crianças e adolescentes são tratadas diante de algum ocorrido de violência.  

Para tanto, foi usado um tópico do referencial teórico para explicar o funcionamento, 

atuação e a importância do Conselho Tutelar e a sua garantia quanto à proteção às crianças e 

aos adolescentes que são vítimas da violência e que pode estar acontecendo de diversas 

formas. Na parte empírica, foi feita a entrevista para buscar informações sobre o Conselho 

Tutelar e como ele atua na sociedade, também como as pessoas estão ajudando ao fazer 

denúncias e as medidas que são tomadas após. 

No objetivo fala do Conselho tutelar, a sua importância e como trabalham os 

conselheiros. E em seguida é explicado como funcionam as denúncias feitas e como os 

conselheiros agem diante disso, buscando um apoio junto ao ECA (Estatuto da criança e 

adolescente) e colocando a sociedade junto com a proteção para ajudar a previr as crianças e 

adolescentes. E também foi colocada em questão a conscientização da população pelos de 

meios de comunicação, como a TV; a internet, na prevenção das violações dos seus direitos 

previstos em lei. Em seguida vem o bem-estar que as crianças e adolescentes precisam para 

ter uma vida saudável, isso não depende somente das leis, mas também da administração 

pública que muitas vezes deixa a desejar.  

Diante disso, conclui-se que a sociedade pode ajudar a garantir os direitos das 

crianças e dos adolescentes fazendo denúncias quando presenciado alguma violência contra 

menores, e não apenas ajudando as crianças e os adolescentes, mas também cooperando com 

o Conselho Tutelar, para que ele possa cada vez mais combater os maus tratos ocorridos 

diariamente. 
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RESUMO: O feminicídio é um dos crimes hediondos, no qual a mulher é morta por condição 
de gênero. O presente artigo tem como objetivo analisar os impactos que a Lei n°13.104, de 9 
de março de 2015 (lei do feminicídio), causa na população de Unaí e região. Para tanto, o 
trabalho foi dividido em 02 (duas) etapas. Na primeira foi feita uma análise da caracterização 
do crime de feminicídio, o que de fato é o termo. Diante deste contexto, foi feito uma analogia 
em que se apresenta a transferência de informação e significados, além das normas do 
feminicídio mostrando que o tema foi criado a partir de um conjunto de leis. A segunda etapa 
compreende a legislação aplicada no feminicídio e a lei que se impõe no crime do mesmo. 
Ainda foi observado o conjunto de normas baseadas no conjunto de experiências humanas, 
ligando fatos e acontecimentos. Por último, destacou-se que o feminicídio não é definido 
como todos os assassinatos contra mulheres, apenas quando o ex-marido ameaça e depois 
mata sua ex-mulher. Para tanto, foi utilizada a pesquisa qualitativa de cunho bibliográfico 
para análise e elaboração do trabalho. Sendo importante pontuar que a lei do feminicídio 
contribui para que o crime cometido por ex-companheiros que matam suas ex-mulheres por 
fúria e impetuosidade, seja combatido. 
 
Palavras-chave: Feminicídio. Combate. Relevância. 
 
1 INTRODUÇÃO 

 

O assassinato de mulheres por motivo de gênero aumentou bastante e, segundo dados 

do G1, a cada duas horas no país, uma mulher é morta. Em 2018 foram contabilizados 4.254 

homicídios dolosos de mulheres com um aumento de 12% no número de registros de 

feminicídio.  

O presente trabalho tem como problemática: Qual a importância da lei do feminicídio 

na sociedade de Unaí e região? Dentro dessa perspectiva, com a problemática citada, 

pretende-se responder ao objetivo geral: Analisar os impactos que o feminicídio causa na 

sociedade. Juntamente com os objetivos específicos: I. Conhecer como está a situação social 

da mulher no Brasil e a efetividade da Lei; II. Verificar como é a atuação da Lei do 
 

1Acadêmica do 1º período do curso de Direito da Faculdade de Ciências e Tecnologia de Unaí - FACTU. 
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Agroindustrial, pela Universidade Federal de Lavras (2005). Graduada em Administração, pelo Instituto de 
Ensino Superior Cenecista (2003). Coordenadora do curso de Administração e professora na Faculdade de 
Ciências e Tecnologia de Unaí. 
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feminicídio quanto à defesa dos direitos e garantias fundamentais das mulheres no Brasil; III. 

Identificar os conhecimentos da população de Unaí e região. 

A escolha do tema em questão nasce da relevância dos inúmeros casos de crimes 

contra a mulher ocorridos nos últimos anos.  

Quanto à metodologia foi realizada a pesquisa qualitativa, com fontes primárias 

(pesquisa de campo) e secundária (referencial teórico), visando ao conhecimento doutrinário 

acerca da matéria, além de utilizar o método dedutivo e, como técnicas de pesquisa, a 

abordagem conceitual (investigação teórica) e questionários (pesquisa empírica).  

Assim, foram estabelecidas como categorias de análise e discussão de resultados a 

caracterização do crime de feminicídio e a legislação aplicável do feminicídio. O que 

possibilitou o alcance dos resultados descritos nas considerações do presente trabalho, que 

representa a quarta e última parte. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 CARACTERIZAÇÃO DO CRIME DE FEMINICÍDIO 

 

O crime de feminicídio se caracteriza por assassinatos de mulheres por razões, do 

gênero, isso quer dizer que a mulher é morta apenas por ser mulher. No Brasil, a Lei do 

Feminicídio, que entrou em vigor em 2015, concretiza que, quando o homicídio é cometido 

contra uma mulher, a pena é maior. Além disso, houve a necessidade da criação da lei, visto 

que o Brasil é o 5° país com mais casos de feminicídio do mundo (BRANDALISE, 2018). 

A colocação em quinta posição em casos de feminicídio impôs a necessidade de criar 

a lei do feminicídio, Lei n°13.104, promulgada em 2015, pela ex-presidente Dilma Rousseff, 

que torna o feminicídio um crime hediondo, onde as penas são mais altas. Sendo assim, para 

um homicídio simples a pena varia entre 6 e 20 anos, já para o feminicídio, de 12 a 30 anos 

(BRANDALISE, 2018). 

Diante deste contexto, pode-se dizer que a lei do feminicídio é um importante 

instrumento no controle do crime. Os dados estatísticos são espantosos e desconhecidos pela 

população, pois se vive em uma sociedade na qual o homem há séculos é visto como superior 

e apresenta autoridade sobre a mulher.Além disso, a violência contra o sexo feminino está 

impregnada há muito tempo e a mulher é discriminada tanto do ponto de vista social como 

moral. Diante dessas observações, a aplicação de normas é de total importância, já que se trata 

da fala vida do outro, (FERREIRA, 2018). 
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Dessa maneira, pode-se dizer que mesmo com toda a evolução e desenvolvimento, 

na atual sociedade brasileira, ainda se julga o homem superior à mulher, por isso a proposta é 

discutir a jurisprudência do feminicídio. O STJ discute o caso em que o infrator que cometeu 

o crime de feminicídio, o qual conseguiu o habeas corpus pelo art. 210 do Regimento Interno 

do Superior Tribunal de Justiça, pois o crime cometido pelo indivíduo não foi pego em 

flagrante, mas sim através de provas pré-construídas, uma decisão monocrática tomada pelo 

STJ (JÚNIOR, 2018). Com essa decisão, a jurisprudência encaminhou para que o réu 

conseguisse a sua liberdade através do habeas corpus até o julgamento. 

Assim, a doutrina apresenta normas do feminicídio, mostrando que o mesmo era um 

tema polêmico cuja discussão por meio que se iniciou de um projeto de lei e finalizou 

tornando-se parte de um rol do Código Penal Brasileiro, conforme apresenta o artigo 121, 

inciso VI, fazendo parte de crimes hediondos (HONORATO; SILVA, 2018).  

 

1.2 A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL DO FEMINICÍDIO 

 

O feminicídio pode ser definido pelo homicídio de mulheres o qual é cometido por 

razões da condição de sexo feminino, é caracterizado como um crime hediondo quando 

envolve menosprezo ou discriminação à condição de mulher, com violência doméstica e 

familiar. A pena prevista para o homicídio qualificado é de reclusão de 12 a 30 anos 

(MERELES, 2018). 

Trata-se de um crime de ódio e o conceito surgiu na década de 1970 com a finalidade 

de reconhecer e dar visibilidade à discriminação, opressão, desigualdade e violência 

sistemática contra as mulheres, que pode culminar até mesmo na morte. Essa forma de 

assassinato faz parte de um processo contínuo de violências, incluindo abusos verbais, físicos 

e sexuais, como o estupro e várias formas de mutilação e de barbárie (MENICUCCI, 2018). 

O crime de feminicídio está diretamente ligado à violência de gênero e é um crime 

possível de ser evitado. As vítimas de violência doméstica podem ter suporte e seus 

agressores punidos, conforme prevê a lei.  Em inúmeros casos, o desfecho fatal antecede a 

séries de violências de gênero, como bem especifica a Lei Maria da Penha (Lei 11.340/06).  

A definição de homicídio no Código Penal, encontrado no artigo 121, foi alterada e 

teve o feminicídio incluso como um tipo penal qualificador, agravando o crime. Essa 

condição de que o crime de feminicídio se enquadra como uma circunstância qualificadora do 

homicídio o inclui na lista de crimes hediondos, assim como o latrocínio, estupro e genocídio 
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estão incluídos. O termo hediondo é usado para caracterizar os crimes que são encarados de 

maneira ainda mais negativa pelo Estado. 

Em alguns casos, a pena do feminicídio pode ser aumentada em 1/3. Se o indivíduo 

for condenado a 15 anos de prisão e a situação do crime de encaixar em uma circunstância 

para a pena ser acrescida, terá mais 1/3 da pena aumentada ao tempo de reclusão, sendo 

totalizados 20 anos de prisão (MERELES, 2018). 

As situações em que os crimes são agravados abordam: durante a gestação ou nos 

três primeiros meses posteriores ao parto; contra menor de 14 anos ou maior de 60 anos de 

idade; contra uma mulher com deficiência e na presença de ascendentes ou descendentes da 

vítima - exemplos de parentes ascendentes podem ser os pais e avós, já os descendentes 

podem ser filhos, netos e assim por diante (MERELES, 2018). 

É importante destacar que o feminicídio não é definido como todos os assassinatos 

contra mulheres. Uma mulher que sofreu um roubo e logo depois foi morta é considerado um 

de latrocínio (roubo seguido de morte); já uma mulher que sofria ameaças de um ex-

companheiro e depois foi morta por ele é vítima do crime de feminicídio, pois o caso 

envolveu discriminação ao gênero feminino (MERELES, 2019). 

 

3 METODOLOGIA 

 

A metodologia foi definida com a finalidade de viabilizar a coleta, análise, 

interpretação, dedução e resultado dos dados obtidos através da problemática criada por este 

trabalho. Assim, utilizou-se da pesquisa quantitativa descritiva, com fontes primárias 

(pesquisa de campo) e secundária (referencial) chegando à resposta da problemática. 

Também se utilizou de uma pesquisa indireta em fontes primárias, ou seja, foi 

elaborado pelo autor. A pesquisa secundária foi realizada através dos dados coletados na fonte 

primária (MARCONI; LAKATOS, 2003). Diante deste contexto, pode-se dizer que as duas 

fontes foram de extrema importância para a realização do trabalho, pois os dados obtidos na 

pesquisa teórica juntamente com as fontes secundárias auxiliaram na pesquisa empírica com 

fontes primárias. 

Em levantamento, a técnica teórica utilizada foi a normativa. Essa técnica normativa 

tem como foco um normativo jurídico, para isso é feita uma determinação jurídica com o 

tema de pesquisa, sendo de extrema importância ter a legislação que abranja a temática de 

pesquisa (BITTAR, 2015). No presente trabalho, foi importante essa técnica teórica, pois para 

obter os dados foi utilizada a legislação vigente no assunto. 
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Já na técnica empírica, foi utilizada a pesquisa quantitativa descritiva, isso quer dizer 

que há uma investigação na qual o principal alvo é a análise das características da população, 

sendo utilizado para a coleta de dados o questionário (LAKATOS; MARCONI, 2003). 

 

4 RESULTADOS: DISCUSSÃO E ANÁLISE  

 

O presente trabalho utilizou o feminicídio como temática guiadora da pesquisa. Com a 

proposta de atingir o objetivo proposto foi realizada uma pesquisa de campo, na cidade de 

Unaí e região, no período de 22 a 24 de maio de 2019, através de um questionário estruturado. 

O primeiro questionamento buscou verificar se os pesquisados tinham conhecimento 

sobre o tema “feminicídio”. 

 
Gráfico 1 - Conhecimento do tema “feminicídio” 

 
Fonte: Autores do trabalho, 2019. 

 
Da população pesquisada, 93,7% disseram ter conhecimento do que é feminicídio. É 

notório que a população conheça o termo, mas ainda existe um percentual que não tem este 

conhecimento. 

A segunda questão buscou verificar se conheciam algum caso de feminicídio. Em 

caso de uma resposta positiva, quantos casos? 
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Gráfico 2 - Casos de feminicídio 

 
Fonte: Autores do trabalho, 2019. 

 
Dos pesquisados 36,5% responderam conhecer quatro ou mais casos, 33,3% não 

conheciam nenhum caso, 15,9 conheciam dois casos. Percebe-se um percentual significativo 

que conhecem casos de feminicídio, levando em consideração a quantidade de casos. 

Outro ponto abordado, o terceiro questionamento, foi sobre a importância da 

proteção contra o feminicídio.  

 
Gráfico 03 - Importância da proteção do feminicídio. 

 
Fonte: Autores do trabalho, 2019. 

 
Como se pode observar, os pesquisados alegam que a proteção quanto ao feminicídio 

veio para trazer mais segurança para a mulher; dar suporte contra o machismo e mostrar 

maneiras de punições para quem cometeu o crime. Sendo assim, pode-se concluir que a 

sociedade busca por proteção e melhorias para a lei do feminicídio. 
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O quarto questionamento se propõe a verificar, na percepção dos pesquisados, se a 

lei do feminicídio está atingindo o objetivo almejado.  

 
Gráfico 04-Objetivo da Lei. 

 
Fonte: Autores do trabalho, 2019. 

 
De acordo com os pesquisados, 39,7% acreditam que não está atingido os objetivos 

almejados, 36,5% acreditam que talvez e 23,8% acreditam que sim, os objetivos estão sendo 

atingidos. Fica evidente que um percentual significativo acredita estar atingindo os objetivos. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com o intuito de conhecer a importância da lei do feminicídio na sociedade de Unaí e região, 

delimitou-se como objetivo geral a análise dos impactos que a lei do feminicídio causa na sociedade. 

Neste contexto, o primeiro objetivo do presente trabalho foi alcançado e teve a intenção de 

caracterizar o que é um crime de feminicídio, podendo ser percebido através do item 1.1. O segundo 

também foi alcançado, pois foi possível demonstrar a legislação aplicável ao feminicídio por meio do 

item 1.2. 

Podendo concluir que a lei do feminicídio é de fundamental importância para a sociedade e 

vem acarretando bons impactos quanto à segurança da mulher e aplicação de ações mais severas aos 

acusados do crime. 
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RESUMO: O presente artigo tem o objetivo de verificar se o governo desenvolve programas 
que apoiam e/ou incentivam o uso dos recursos naturais na geração de energia. Para isso, 
primeiro abordou-se sobre o que se entende por energia renovável e se há projetos, programas 
ou leis que influenciam o uso da mesma. Posteriormente, discutiram-se os benefícios e 
vantagens que há no uso das energias renováveis. Concluindo que o governo brasileiro tem 
diversos projetos e leis que ajudam e influenciam o uso de recursos renováveis, 
principalmente, na área empresarial. 
 
Palavras-chave: Energia Renovável. Incentivo. Benefícios. 
 
1 INTRODUÇÃO 

 

Energia renovável tornou-se um assunto muito importante, principalmente, no século 

21 em que os agravos à natureza estão se intensificando e há cada vez mais emissão de gases 

na atmosfera. A energia renovável tem seu papel relevante em reduzir os efeitos desses gases, 

além de gerar empregos e oportunidades para a pesquisa de novos recursos naturais. 

A energia é um dos bens mais preciosos do mundo, é nosso dever cuidar para que não 

extrapole o seu uso. Também existem diversas fontes de energia e uma das mais usadas são os 

combustíveis fósseis. O combustível fóssil não é renovável e traz alguns agravos à natureza, 

dito isso, busca-se fontes de energia renováveis. Porém, sem o incentivo do governo, o que 

todos fariam? E tendo em vista isso, há um incentivo do governo para a expansão e 

exploração dos recursos renováveis?  

Vale pontuar que há diversos tipos de energia provenientes de fontes renováveis pelo 

país, as principais são a eólica (Ar), solar (Sol) e hidráulica (água). Diante deste contexto, 

pode-se questionar que os 3 recursos são abundantes em todo o planeta, então por que não 

fazer uso deles? 
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Perante este questionamento, o presente trabalho tem como objetivo verificar a 

existência de incentivos que levam as pessoas ao uso dos recursos renováveis e, se houver, de 

que modo pode ajudar na ampliação do uso de tais recursos. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 GOVERNO NO INCENTIVO AO USO DAS ENERGIAS SUSTENTÁVEIS 

 

As pessoas estão sempre esperando uma luz de algum lugar e essa deve ser de algum 

lugar alto, lugar que é ouvido pelo povo. Diante disto, o governo propõe alguns programas 

que incentivam o uso das energias sustentáveis. Entretanto, é necessário, antes, entender o 

conceito de renovável, qual seja compreende toda aquela energia de uma fonte que a natureza 

repõe, como a água, sol e ar. 

Segundo o artigo 3° da Lei N° 10.438 (2002), “fica instituído o Programa de 

Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica - Proinfa, com o objetivo de aumentar a 

participação da energia elétrica produzida por empreendimentos de Produtores Independentes 

Autônomos, concebidos com base em fontes eólica, pequenas centrais hidrelétricas e 

biomassa, no Sistema Elétrico Interligado Nacional. ” 

Essa é a uma das leis mais importantes no que diz respeitos à energia sustentável, 

pois trata-se de um programa especialmente para os produtores de energia sustentável. Ajuda 

na diversificação da matriz energética do país e valoriza as características e potencialidades de 

cada região. 
 
 
Será concedido benefício tributário, consistente na redução do Imposto Predial e 
Territorial Urbano - IPTU e ISS - Imposto sobre Serviços de qualquer natureza, às 
pessoas físicas e jurídicas proprietárias de imóveis residenciais e comerciais que 
adotem medidas que estimulem a proteção, preservação e recuperação do meio 
ambiente. (LEI COMPLEMENTAR 153, 2010). 
 
 

Essa lei é conhecida por “IPTU VERDE” que garante descontos no IPTU quando 

utiliza de práticas sustentáveis. A Resolução Normativa Nº 482 (2012), “estabelece as 

condições gerais para o acesso de microgeração e minigeração distribuída aos sistemas de 

distribuição de energia elétrica, o sistema de compensação de energia elétrica e dá outras 

providências”. 

Esse é, provavelmente, o projeto mais importante de todos, pois permite gerar energia 

renovável e pode trocar essa energia com a distribuidora de energia local, ou seja, produz a 
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própria energia e não precisa pagar pela energia convencional (que todo mundo usa e paga). 

Porém há uma desvantagem nesse processo, a desvantagem consiste em ter que pagar ao 

governo pela produção desse tipo de energia. 

Tendo em vista a secçãoacima, apontam-se os benefícios que o uso dessas energias pode 

trazer. 

 

2.2 BENEFÍCIOS E VANTAGENS NO USO DAS ENERGIAS RENOVÁVEIS 

 

Essa seção aborda as vantagens da implementação da energia renovável e os 

benefícios que podem ser obtidos com o uso dela caracterizada pela utilização de recursos 

naturais em sua geração. Na discussão do tópico, constata-se que as vantagens relacionadas a 

sua implementação na sociedade, são positivas pois pode trazer benefícios para o meio 

ambiente. Para tanto, foi realizada uma subdivisão de cunho argumentativo relacionando os 

principais fatores positivos da implementação dessa fonte de energia. 

No modelo serial de Cosbey (2011 apud SANTOS, 2016), as energias renováveis são 

praticamente inesgotáveis e podem reduzir o uso das energias de fontes não renováveis 

ajudando a diminuir o impacto ambiental. A substituição do uso de combustíveis fósseis pelas 

energias alternativas renováveis é viável e apresentam vantagens. Além de serem 

inesgotáveis, as energias renováveis não afetam a composição atmosférica ou o balanço 

térmico do planeta, apresentando um impacto ambiental muito baixo. As comunidades rurais 

e regiões afastadas podem ser beneficiadas com o desenvolvimento das tecnologias para 

aproveitar as energias renováveis, além da melhoria da qualidade de vida e produção agrícola 

através da produção de energia autônoma. 

Essa implementação é uma excelente maneira de reduzir os impactos ambientais 

resultantes do uso de combustíveis fósseis, pois investimento em energia gerada a partir de 

fontes renováveis e recursos naturais, passa a ser uma produção benéfica e viável. 

O uso correto das energias renováveis é uma boa forma de estar substituindo as 

energias geradas de componentes prejudiciais ao meio ambiente, além de prevenir danos ao 

planeta. Assim o aumento da preocupação com o meio ambiente faz com que o incentivo ao 

uso dessas energias seja maior, devido aos impactos negativos aquecimento global e aos 

problemas ecológicos que são causados pela utilização de combustíveis fósseis (AZEVEDO, 

2013 apud SANTOS, 2016). 

Alguns sistemas de produção de energias renováveis, como a energia solar 

fotovoltaica, podem trazer um retorno sobre o investimento, no caso da energia solar. Sendo 
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importante destacar que em alguns anos após a instalação do sistema, a energia renovável tem 

seu custo coberto, isso devido à economia realizada em relação à conta de luz, além disso, em 

casos de empresas após um período essa economia é revertida em lucro. 
 
 
O avanço das fontes renováveis de energia, mais do que inevitável, é desejável, 
dados os números benéficos agregados que podem ser sintetizados no 
desenvolvimento sustentável, onde se obtém o equilíbrio do crescimento 
socioeconômico com a preservação do meio ambiente para a gerações atual e futura. 
É uma jornada que envolve toda a sociedade: governo, instituições, setores da 
economia e cidadãos. Nesse contexto, a FGV Energia tomou a iniciativa de reunir 
diversas perspectivas sobre o tema, inicializando com conceituações importantes 
para o entendimento da problemática, passando pelo panorama mundial e brasileiro 
e chegando aos dilemas percebidos no setor. Tal iniciativa contribuirá para iniciar o 
debate com o intuito de solucionar tais dilemas, prever novos desafios e buscar a 
robustez de nosso modelo do setor elétrico (FREIRE, 2014, p. 6). 
 
 

Tendo em vista todos os riscos ambientais resultantes do uso de combustíveis fósseis 

na produção da energia, as fontes renováveis são uma solução para amenizar esses impactos, 

visando à uma melhoria na qualidade de vida, além disso, oferecendo menor custo de 

manutenção em relação aos meios de produção não renováveis. O uso de energias de fontes 

renováveis pode trazer benefícios para o meio ambiente, como a redução do uso de matérias 

que causam grande impacto ambiental, destacando que o aumento da utilização dos recursos 

naturais na produção faz com que a natureza seja beneficiada, ademais com a implementação 

de fontes renováveis de energia, pode-se obter vantagens como o aumento na geração de 

empregos, gerando também, uma grande economia em comparação aos outros tipos de 

produção de energia de fontes que degradam o ecossistema com base nos incentivos 

fornecidos pelo governo de apoiar que os consumidores se tornem geradores de energia, 

reduzindo os gastos com eletricidade que será retratado na próxima secção. 

 

2.3 INCENTIVOS GOVERNAMENTAIS NO USO DE ENERGIA RENOVÁVEL 

 

A geração de energia com base em fontes renováveis pelos próprios consumidores 

tem sido aos poucos estimulada pelo governo. Em 2015, o governo federal lançou o Programa 

de Desenvolvimento da Geração Distribuída de Energia Elétrica (ProGD), com o intuito de 

incentivar os consumidores a se tornarem geradores de energia e reduzirem gastos com a 

eletricidade. Com esse programa, espera-se que até 2030 o Brasil gere energia equivalente à 

metade da hidrelétrica de Itaipu, cerca de 48 milhões de megawatts-hora, por meio de 

equipamentos como painéis solares instalados em casas, empresas e prédios públicos. 
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Segundo a Aneel (2015), as ligações tiveram um aumento de mais de 330% do ano 

de 2015 até o ano de 2018, sendo que, em setembro de 2015, foram registrados 1.488 

ligações, já em agosto de 2018 o número subiu para 5.040, o que representa uma potência 

instalada de 47.934kw. 

O foco prioritário do Ministério de Minas e Energia (MME) é a energia solar 

fotovoltaica, mas outras fontes de energias renováveis, como eólica, também podem ser 

inseridas no Programa. O objetivo inicial do governo é que até a data limite, 2030, 2,7 

milhões de unidades consumidoras tenham energia gerada por elas mesmas. Com isso, o 

Brasil pode evitar que sejam emitidos 29 milhões de toneladas de CO2 na atmosfera. 

Atualmente, um grupo de trabalho composto por representantes do MME, da 

Agência Nacional de Energia (Aneel), da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), do Centro 

de Pesquisas de Energia Elétrica (Cepel), e da Câmara de Comercialização de Energia 

Elétrica (CCEE) avaliam o ProGD.  

Dos doze países da América do Sul, o Brasil apresenta o terceiro maior percentual de 

fontes renováveis na matriz energética, com 41% no total, dados obtidos no boletim Energia 

na América do Sul, ano base 2015, divulgado pela Secretária de Planejamento e 

Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energia (MME). 

Para a geração de energia solar, foi assinado o Convênio ICMS 16/2015 do Conselho 

Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), permitindo aos Estados brasileiros isentar de 

ICMS a energia elétrica injetada na rede e recompensada, conforme a resolução normativa 

482/12. O consumidor pode usar os créditos, seja pelo CPF ou CNPJ, para abater na fatura de 

outros imóveis cujo esteja sob sua titularidade, mesmo em outros locais, desde que estejam na 

área da mesma distribuidora. Essa ação é denominada de “autoconsumo remoto”.  
 
 
No caso de micro geração eólica, deve-se considerar inúmeras questões técnicas que 
podem inviabilizar o uso em cidades com grandes adensamentos populacional e 
pouco espaço livre para a instalação do aero gerador. Por esse motivo, no caso de 
pequenos e micro consumidores, costuma-se apontar que a micro geração com 
energia solar deve crescer mais para casas de grandes cidades (GANNOUM, 2015, 
p.7 apud APROBIO, 2018, p.7) 
 
 

No caso da energia eólica, segundo a presidente executiva da Associação Brasileira 

de Energia Eólica (ABEEólica), Elbia Gannoum, um caminho para o estímulo é a 

desoneração para compra de microgeradores e seus componentes. Outro ponto seria o 

estabelecimento de um valor anual de referência específico (VRES) para energia eólica, 
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ressaltando que hoje já existem microgeradores eólicos instalados em universidades para 

estudos e alguns já instalados por conta da Resolução Aneel 482/12. 

Portanto, existem esses incentivos governamentais para aumentar a produção de 

energia renovável e automaticamente desfrutar dos benefícios dessa implementação, mas 

ainda é importante mostrar a importância de cada uma dessas energias, que serão explicadas 

na próxima secção. 

 

2.4 ENERGIA EÓLICA 

 

Energia eólica é a geração de energia através do vento, que pode ser considerada 

como uma das formas em que se manifesta energia proveniente do sol, sendo que os ventos 

são causados pelo aquecimento irregular da atmosfera, essa derivação do aquecimento ocorre 

devido aos raios solares e aos movimentos da terra. As regiões tropicais, que são mais 

aquecidas que as regiões polares, recebem os raios solares capazes de produzir o vento, já que 

o ar quente em baixas altitudes das regiões tropicais tende a evaporar e assim ser substituído 

pelo ar mais frio deslocado das regiões polares (DUTRA, 2008). 

O autor supracitado ainda ressalta que essa produção do vento é importante para a 

geração da energia eólica, pois é uma fonte de produção de energia renovável muito utilizada 

para substituir o uso da energia a partir de combustíveis fósseis, sendo uma fonte de energia 

limpa que não produz poluentes. Com esse processo de geração é uma energia derivada de 

recursos naturais através do vento gerado pelos raios solares. 

Do ponto de vista de Layton (2011), a produção de energia capturada do vento é 

eficiente e apresenta números significativos, os quais são representados por usinas eólicas, 

onde a capacidade de geração é mais vantajosa em termos econômicos. A capacidade de 

geração das turbinas eólicas é de 700 kW e 1,8 MW, que são agrupadas para obter o máximo 

dos recursos disponíveis. Geralmente as turbinas são instaladas em zonas rurais e locais onde 

ventam com incidência, e quase não prejudicam as terras para agricultura. Devido aos avanços 

nos projetos de produção e instalação das turbinas, além do avanço tecnológico nas últimas 

décadas, o custo da energia eólica foi bastante reduzido. 

Esse sistema pode ser muito vantajoso na produção de eletricidade, com essa redução 

significativa nos custos de instalação, fica ainda mais acessível a utilização da energia eólica. 

Tendo em vista que é necessário instalar as turbinas em locais com grande quantidade de 

vento que vão produzir muita energia. 



222 
 

O uso da energia eólica oferece grande vantagem que é a contribuição para não 

emitir dióxido de carbono na atmosfera, gás responsável pela mudança do clima e piores 

consequências devido ao agravamento do efeito estufa, causado pelo dióxido de carbono. O 

balanço energético da energia eólica é favorável para evitar essa emissão, na fabricação e 

instalação dessa tecnologia moderna. Além disso, reduz a dependência de combustíveis 

fósseis e na produção de energia, melhora também, a economia e gera empregos, sendo uma 

tecnologia que apresenta uma constante redução dos custos de geração, colaborando para o 

suprimento de energia (TERCIOTE, 2002). 

Essa contribuição da energia eólica é um grande benefício para o meio ambiente, 

sendo que a redução da emissão do gás carbono é um fator importante para diminuir os riscos 

de poluição da atmosfera, levando-se em conta que o uso de combustíveis fósseis na produção 

de energia colabora para o aumento do efeito estufa. Assim a energia eólica é um recurso 

fundamental para diminuir o uso e a emissão desses fatores, sendo uma grande vantagem para 

o meio ambiente e ainda uma forma de gerar empregos. 

 

3 METODOLOGIA 

 

A metodologia desta pesquisa foi definida para viabilizar a coleta, análise, 

interpretação, dedução e resultado dos dados obtidos através da problemática criada por este 

trabalho. Assim, foi realizada uma pesquisa exploratória de cunho qualitativo, com fonte 

secundária, além de utilizar a técnica de pesquisa bibliográfica e documental jurisprudencial. 

O tipo de pesquisa qualitativa “apresenta, portanto, apenas uma necessidade: indicar 

a cosmovisão da abordagem investigativa e não uma teoria exata” (LAMY, 2010, p. 70). Com 

essa técnica de pesquisa, pode-se não só buscar, mas também apresentar os dados, explicando 

o que cada um significa, aumentando o entendimento do assunto. 

Como fonte de pesquisa ao estudo foram escolhidas as fontes secundárias. Fontes 

secundárias são as que “percorreram raciocínios próprios e adequados, referenciando 

informações das fontes primárias” (LAMY, 2010, p. 70). Essas fontes correspondem a dados 

que já foram apurados por outros autores, o que também deixa mais fácil o entendimento dos 

leitores porque está refinando o que já está refinado. 

Como técnicas de investigação teórica e empíricas foram utilizadas pesquisas 

bibliográficas e documentais jurisprudenciais. Pesquisa bibliográfica pode ser considerada 

como toda pesquisa que envolve uma bibliografia tornada pública, como por exemplo: 

jornais, revistas, livros ou até mesmo gravações em fita magnética (MARCONI; LAKATOS, 
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2011),os quais contribuempara a composição de opiniões e posicionamentos."A característica 

da pesquisa documental é que a fonte de coleta de dados está restrita a documentos, escritos 

ou não, constituindo o que se denomina de fontes primárias" (MARCONI; LAKATOS, 2011, 

p. 48). O ponto chave do trabalho foram as leis estudadas e apresentadas, além dos projetos 

pontuados e incentivos que o governo traz ao povo. 

 

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

A temática norteadora da pesquisa foi a “Cooperação Social para implementação da 

energia sustentável”, abordando a problemática: Existe uma política pública que incentiva o 

uso da energia sustentável em nosso dia a dia? 

Com o intuito de responder tal pergunta, foi realizada uma pesquisa de cunho 

bibliográfico sobre as energias renováveis e seus benefícios. 

O primeiro ponto da pesquisa diz respeito à existência ou não de um incentivo por 

parte do governo na questão do uso da energia sustentável. 

Um dos pontos da Lei N° 10.438 (2002) diz que instituíram o PROINFA programa 

que tem como propósito o incentivo e a pesquisa quanto ao uso das energias sustentáveis, 

como forma de buscar uma diversidade maior na matriz energética do país e contribui para a 

redução da emissão de gases na atmosfera. 

Tendo em vista o parágrafo acima, pode-se dizer que o governo se importa na 

utilização de tais recursos e busca, cada vez mais, novas formas de implementar o uso de tais 

recursos. 

Ademais existe também o “IPTU VERDE” que é um projeto de recompensa por 

utilizar técnicas sustentáveis no dia a dia. É um grande incentivo, pois recompensa a pessoa, e 

isso dá uma satisfação e motivação bem maior para o uso de tais práticas. 

Esse tópico apresenta os resultados obtidos sobre a importância da implantação de 

energia renovável, com os benefícios que essa implementação pode oferecer para o meio 

ambiente e para a sociedade. 

Os benefícios incluem a preservação do meio ambiente com um equilíbrio 

socioeconômico, para gerações futuras ou atuais, através do avanço dessas fontes de produção 

de energia, obtendo benefícios desejáveis (FREIRE, 2014). 

A pesquisa foi feita com o intuito de relacionar todos os benefícios que podem ser 

adquiridos com a implementação de energia proveniente de recursos naturais, mostrando 
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resultados que podem oferecer vantagens em relação aos outros meios de produção de 

energia. 

Os principais benefícios promovidos pela utilização de recursos naturais na produção 

de energia são direcionados ao meio ambiente e ao desenvolvimento sustentável, criando 

possibilidades de evitar a utilização de combustíveis fósseis na produção da energia e 

oferecendo uma queda significativa nos custos da energia. 

A utilização das energias renováveis é de extrema importância, além de proporcionar 

alguns benefícios conforme mencionado anteriormente, é um investimento a longo prazo, mas 

que traz retorno positivo. Ainda é importante ressaltar que em alguns tipos de energia 

renovável pode-se ter uma redução nos gastos com a conta de luz, além de ser um sistema 

benéfico para a sociedade e uma vantagem para a preservação do meio ambiente, colaborando 

com o avanço dessa tecnologia. 

O sistema de produção de energia renovável é obtido através da energia cinética 

presente nos ventos e as massas de ar em movimento são as responsáveis por produzir essa 

energia cinética. Para realizar essa conversão em Energia Elétrica são utilizadas turbinas 

eólicas. Essas turbinas geralmente são localizadas em locais com clima tropical onde acontece 

uma incidência de ventanias, para facilitar na captação e aumentar a produção de energia 

(ALVES, 2010 apud KASPARY, 2015). 

Dentre os principais fatores que levam a utilizar a energia eólica, destaca-se a 

facilidade de instalação e produção com uso de aerogeradores. Além disso, essa fonte de 

energia pode ser uma alternativa para substituir a produção de energia de combustíveis 

fósseis, diminuindo a emissão de gases prejudiciais ao meio ambiente, que agrava o efeito 

estufa.  

A realização deste trabalho teve como objetivo identificar como funciona a produção 

da energia eólica, apontando as vantagens obtidas na sua utilização e o que é necessário para 

sua instalação e produção. 

Os resultados apontam para o mesmo sentido, mostrando que a utilização dessa 

energia pode ser benéfica para o meio ambiente e até mesmo para o desenvolvimento 

sustentável. Vale ressaltar que, para a produção desse meio é necessária a instalação dos 

aerogeradores que vão capturar o ar e transformá-lo em energia. A utilização dessa fonte de 

energia é importante para obter recursos positivos, como a redução de poluentes ambientais 

na produção de eletricidade. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Diante do exposto, pode-se dizer que o governo tem buscado novas formas de 

incentivar o uso de energias renováveis e o método mais efetivo é o oferecimento de 

recompensas para quem usa tais hábitos.  

Assim, com o objetivo de reduzir a emissão de gases poluentes na atmosfera o 

governo vem desenvolvendo projetos e alternativas à energia comum e combustível fóssil que 

não é um recurso renovável. Tudo aponta que ao longo dos anos a dependência do uso de tais 

recursos não-renováveis tende a cair, abrindo um grande espaço para os recursos renováveis. 
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RESUMO: O presente artigo busca verificar o instituto da cooperação social aplicado ao 
combate da exploração sexual de crianças e adolescentes. O mesmo visa esclarecer as formas 
de violência sexual contra vulneráveis, mencionar as leis existentes em prol da proteção 
integral do menor de dezoito anos. A exploração sexual de crianças e adolescentes 
corresponde a uma condição bastante ampla, que inclui em abusos, pornografia infantil, 
prostituição, entre outros, cabe mencionar também os exploradores que utilizam métodos para 
aliciar menores com o objetivo de lucrar ou obter algum benefício de qualquer espécie. De 
acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil, entre os anos de 2011 a 2017, teve um avanço 
significativo de 83% nas ocorrências de exploração sexual contra crianças e adolescentes, 
sendo notificados neste lapso 31,5% contra crianças e, também, 45,0% contra adolescentes 
(MS,2018). De acordo com o art.241-D da Eca, qualquer indivíduo que assediar o menor com 
a intenção de praticar atos hediondos, e divulgar material pornográfico será devidamente 
punido (BRASIL, 1990). Assim, o artigo tem como objetivo geral verificar como os projetos 
sociais contra o abuso sexual de crianças e adolescentes contribuem para a efetivação dos 
princípios da proteção integral em um município no interior de Minas Gerais. Para isso, 
realiza-se uma pesquisa exploratória, com a utilização de entrevistas para a conclusão do 
presente trabalho. Na primeira parte deste trabalho, foram verificados os avanços legislativos 
que visam combater e penalizar os crimes sexuais contra crianças e adolescentes. Após, 
apresentou-se a participação do Estado na complementação de projetos sociais para combater 
tais abusos. Na segunda parte, realizou-se entrevista com uma representante do Conselho 
Tutelar presente no município pesquisado e que possuem contato direto com o tema. Foi 
possível concluir que os fatores racionais são identificados em diversos seguimentos. Com 
finalidade de orientar a sociedade acerca das formas de exploração sexual de crianças e 
adolescentes, as normas que asseguram os direitos do vulnerável, citar também como os 
órgãos responsáveis reagem diante da vítima de exploração sexual, mas principalmente acima 
de tudo como evitar essa problemática tão frequente, sempre visando a maneiras de proteção 
de menores de dezoito anos. 

 

Palavras-chave: Abuso sexual. Vulnerável. Prevenção. 
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A exploração sexual de crianças e adolescentes refere-se à exploração comercial para 

fins sexuais, que envolve casos de prostituição e pornografia infantil, sendo assim, pode ser 

qualquer ato que possa constranger uma criança ou adolescente a praticar ou presenciar 

alguma relação sexual ou algum ato libidinoso. Cabe mencionar que os exploradores usam 

métodos para envolver menores em casos sexuais, com o objetivo de lucrar e ter algum 

benefício. Diante disso, ocorreram alguns avanços legislativos para combater tais abusos ao 

vulnerável, como a modificação de alguns artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente-

ECA. 

Para escrever o presente trabalho, foi necessário fazer a seguinte pergunta: como os 

projetos sociais contra o abuso sexual de crianças e adolescentes contribuíram para a 

efetivação dos princípios da proteção integral? E o seu objetivo geral é verificar como os 

projetos sociais contra o abuso sexual de crianças e adolescentes contribuíram para a 

efetivação dos princípios da proteção integral. Os objetivos específicos têm como finalidade 

demonstrar como as ações sociais atuam em casos de abuso sexual de crianças e adolescentes; 

analisar as legislações sobre o abuso sexual de crianças e adolescentes. E, elaborar uma 

proposta de atendimento gratuito a vítimas de abusos sexuais infantis.  

Para solucionar esta problemática, tem como objetivo informar a importância do 

crescimento e criações de projetos sociais, com a intenção de criar atendimento psicológicos 

gratuitos às vítimas do abuso, porque, a partir do momento que o vulnerável é violentado,gera 

um impacto negativo muito grande, além na saúde física, mas principalmente na saúde 

mental, então se tratado de maneira correta, pode evitar danos futuro para a vítima. Assim 

para o âmbito pessoal, esta pesquisa é de grande importância para que os acadêmicos possam 

aprofundar o seu conhecimento referente a esse problema, e quais formas podem ser 

utilizadas para evitá-los. Já para o meio acadêmico, as informações adquiridas são de suma 

importância, porque perante essa situação, o acadêmico saberá quais medidas cabíveis deverá 

tomar para solucionar ou evitar o problema em questão. Sendo assim, no âmbito social, 

quanto mais informações a população adquirir sobre o abuso sexual, estará ciente de qual 

atitude tomar para denunciar.  

Quanto à metodologia aplicada, foi realizada pesquisa exploratória e qualitativa, com 

fontes primárias (pesquisa de campo) e secundárias (referencial teórico), visando o 

conhecimento doutrinário acerca da matéria, utilizando o método dedutivo e entrevista 

(pesquisa empírica). 
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Portanto, foram estabelecidas como categorias de análise e discussão de resultados as 

seguintes: o avanço legislativo que visa combater e penalizar os crimes de exploração sexual 

de crianças e adolescentes (2.1); a implementação de projetos sociais com o objetivo de 

avaliação da qualidade ao atendimento oferecido pelo Estado (2.2), e por fim foi realizado 

uma entrevista (pesquisa empírica) com representante do Conselho Tutelar. O que possibilitou 

o alcance dos resultados descritos nas considerações finais do presente trabalho, última parte. 

 

2REFERENCIAL TEORICO 

 

2.1 O AVANÇO LEGISLATIVO QUE VISA COMBATER E PENALIZAR OS CRIMES DE 

EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. 

 

O avanço legislativo ao combate da exploração sexual infantil tem-se intensificado 

mais nos últimos anos, com o intuito de sempre proteger a vítima tanto antes, quanto depois 

de possíveis explorações sofridas. Dessa feita foram publicadas as Leis nº 13.440/17 e nº 13. 

441/17 alterando alguns artigos da lei 8.069/90, sendo a primeira determinando que o 

indivíduo que veio a cometer o crime em questão deverá arcar com as despesas da vítima, e a 

segunda que será introduzido agentes de segurança nas redes sociais, com o intuito de evitar 

abusos ou explorações sexuais de vulnerável. 

A exploração e o abuso sexual infantil e de adolescentes ganhou um reforço 

legislativo para o seu combate. Assim como melhoria no Estatuto da criança do adolescente 

(ECA) e para melhorar a fiscalização das crianças na internet, o art. 130 informa que, a partir 

do momento em que o vulnerável torna-se vítima de alguma negligência ou violência sexual, 

a autoridade judiciária estabelecerá como medida protetiva para afastar o agressor da sua 

residência. Diante disso, de acordo com o parágrafo único deste artigo, o agressor deverá 

arcar com as despesas que a vítima dependente do mesmo irá necessitar (BRASIL, 1990). No 

ano de 2017 no mês de maio foram publicadas a Lei nº 13.440/17 e Lei nº 13. 441/17, sendo a 

primeira uma alteração do art. 244-A da ECA que determina a perda dos bens e valores 

utilizados em tal crime, deste modo, atacando o bolso do indivíduo que cometeu o crime; a 

segunda é uma novidade que permite a infiltração de agentes de polícia na internet a fim de 

preservarem a virtude da criança e do adolescente (BRASIL, 2017).  

Constata-se que, é um meio de as leis mais rígidas e com sanções para pessoas que 

cometem esse tipo de crime hediondo, cada vez mais severo. É preciso conscientize a 
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população que tal atrocidade não será deixada passar impunemente e que as crianças estão 

cada vez mais protegidas. 

Assim, é dever da família cuidar de suas crianças, proporcionando a elas acesso à 

saúde, à educação, a uma boa qualidade de vida, à alimentação adequada, entre outros 

(BRASIL,1990). Porém, a taxa de abandono infantil pelos familiares é muito significativa, 

sendo assim, infelizmente o art. 227 não é cumprido de maneira correta pela sociedade, deste 

modo, é falho. Será mesmo que, após algumas décadas, nossas crianças terão seus direitos 

garantidos? Para que isso aconteça, será necessário que os deveres sejam executados de 

maneira correta, para que o vulnerável seja protegido assegurado de negligências. Cabe 

mencionar que, no art. 1º esta lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente, 

que se trata de um princípio da proteção integral, surgiu com finalidade de proteger os direitos 

da criança e do adolescente proporcionando a eles direitos e privilégios que diminuem sua 

fragilidade pressuposta. (BRASIL, 1990) 

Diante disso, observa-se que o art. 227 pressupõe os direitos do vulnerável diante da 

sociedade, cabe mencionar alguns desses direitos, como por exemplo, a segurança, saúde e 

educação, sendo que são os direitos básicos de qualquer indivíduo, de acordo com a 

Constituição Federal. 
 
 
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. 
ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE. VULNERABILIDADE. CARÁTER 
RELATIVO. VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS. CASAL QUE NUTRIA 
RELACIONAMENTO AMOROSO. INEXISTÊNCIA DA INNOCENTIA 
CONSILII. VULNERABILIDADE AFASTADA. ABSOLVIÇÃO QUE SE 
IMPÕE. RECURSO PROVIDO. 
- O apelante manteve relação sexual com a vítima por cinco vezes, com o expresso 
consentimento desta, uma vez que nutriram um breve relacionamento amoroso, não 
havendo nenhum indício de violência ou coação. 
- A vulnerabilidade é relativa, podendo ser afastada caso se demonstre que a vítima 
era uma adolescente precoce e com comportamento não condizente com sua idade. 
- Recurso provido. 
V.V. EMENTA: PENAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - ABSOLVIÇÃO - 
INADMISSIBILIDADE - PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELA 
PROVA TESTEMUNHAL PRODUZIDA E CONFISSÃO DO RÉU - 
SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO - PRESUNÇÃO DE 
VIOLÊNCIA - MENORIDADE DA VÍTIMA - CARÁTER ABSOLUTO - 
CONSENTIMENTO DA OFENDIDA - IRRELEVÂNCIA. 
- Em delitos contra os costumes, comumente cometidos às escondidas, a palavra da 
vítima adquire inequívoca força probatória, tanto mais se as declarações são 
coerentes e respaldadas na prova testemunhal produzida e, inclusive, na própria 
confissão do réu. 
- A menoridade da vítima elide o consentimento válido para a prática de atos 
sexuais, subsumindo-se a hipótese à presunção de violência prevista no art. 217-A, 
do CP, de caráter absoluto. Súmula do STJ e precedentes do STF (MINAS GERAIS, 
2018). 
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Diante deste ponto, o julgado está presente no cotidiano da sociedade, no art. 227 da 

ECA que garante que os direitos da criança e o adolescente sejam respeitados. Portanto, 

vulnerável, no contexto do art. 217-A, é a pessoa que não possui capacidade suficiente para 

decidir sobre o próprio comportamento sexual, sendo assim o indivíduo que mantém 

conjunção carnal responde por crime, mesmo quando houver consentimento. Pode-se analisar 

que, para considerar delito de estupro de vulnerável, é necessário que a vítima tenha idade 

inferior a quatorze anos, independentemente de suas vontades, ficam como sujeitos passivos 

do delito. 

De acordo com o art.244-A da Lei 8.069 de 13 de julho de 1990, passa a entrar em 

vigor a alteração da seguinte forma. Pena – reclusão de quatro a dez anos e multa, além da 

perda de bens e valores utilizados na prática criminosa em favor do Fundo dos Direitos da 

Criança e do Adolescente da unidade da Federação (Estado ou Distrito Federal) em que foi 

cometido o crime, ressalvado o direito de terceiro de boa-fé.(BRASIL ,1990) 

Assim, faz com que a doutrina seja bastante fortalecida, para combater casos de 

violação aos direitos que devem ser garantidos às crianças e aos adolescentes do nosso país. 

Diante disso, é necessário que o Estado faça exigências mais rigorosas para penalizar o 

infrator.  

Os benefícios oferecidos pelas leis citadas em prol da proteção dos menores de 18 

anos são variados, de acordo com os princípios da ECA, a proteção integral deve ser a 

garantia de direitos básicos. As alterações de algumas leis contra a exploração sexual, tem 

contribuído para diminuir a problemática. Observa-se que houve uma queda na divulgação de 

pornografia infantil e juvenil, pelo fato de serem realizadas buscas por pedófilos nas redes 

sociais e em sites pornográficos. Cabe mencionar que são criadas várias Organizações não 

Governamentais-ONGs com o intuito de acolher e apoiar as vítimas de negligências sexuais, 

sejam elas físicas ou psicológicas. Assim a vítima será resguardada pela justiça de qualquer 

contato com o suposto acusado ou com outras pessoas que podem representar ameaças ou 

constrangimento. Ademais os depoimentos em locais apropriados garantem a privacidade do 

menor, desde que haja acompanhamento de algum profissional da saúde, como por exemplo 

psicólogos, para que possam ajudar o vulnerável a dialogar com o tudo ocorreu. 

As garantias de proteção a crianças e adolescentes,são bem pontuadas pelo Eca, pelo 

fato de ser uma legislação que busca amparar os direitos infantil e juvenil, principalmente, em 

relação à responsabilidade da sociedade em sua proteção integral.O Eca abrange toda a área 

dos direitos do menor de 18 anos.Analisa também a participação do Conselho Tutelar na vida 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm#art244ap


232 
 

da criança e do adolescente, fundamental para o efetivo cumprimento do Eca, ou seja, para 

que as normas sejam cumpridas de forma correta. 

 

2.2A IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS COM O OBJETIVO DE AVALIAÇÃO 

DA QUALIDADE AO ATENDIMENTO OFERECIDO PELO ESTADO. 

 

O objetivo de avaliação por meio de projetos sociais é muito relevante para propor a 

qualidade ao atendimento às vítimas de violência sexual. Diante disso, é indispensável essa 

avaliação ser feita por meio de projetos sociais, que visa proteger os direitos das crianças e 

adolescentes e promover a participação da sociedade para buscar formas de prevenção aos 

abusos. 

Os Projetos sociais são indispensáveis para a ordem de uma sociedade. Diante disso, 

constata-se que o atendimento que o Estado oferece para vítimas de exploração sexual, 

necessita ser avaliado para que a proteção das crianças e adolescentes possa ser garantida. Ao 

observar a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, constata-se que ela dispõe sobre a 

organização da Assistência Social e dá outras providências, informa como serão realizadas 

organizações das Assistências sociais, como é realizado o processo, entre outros. (BRASIL, 

1993) 

É válido afirmar que um dos objetivos da assistência social é proteger e dar amparo a 

todas as crianças e adolescentes carentes, preservando a vida e prevenindo de riscos sociais, 

como exploração sexual, assédio, pornografia infantil, entre outros, fazendo remissão direta 

ao artigo 203 da Constituição. 
 
 
Art. 4º A assistência social rege-se pelos seguintes princípios:I - supremacia do 
atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de rentabilidade econômica; 
II - universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação 
assistencial alcançável pelas demais políticas públicas;III - respeito à dignidade do 
cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios e serviços de qualidade, bem 
como à convivência familiar e comunitária, vedando-se qualquer comprovação 
vexatória de necessidade;IV - igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem 
discriminação de qualquer natureza, garantindo-se equivalência às populações 
urbanas e rurais;V - divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos 
assistenciais, bem como dos recursos oferecidos pelo Poder Público e dos critérios 
para sua concessão (BRASIL, 1993). 
 
 

A partir desse ponto, no nosso ordenamento jurídico, a assistência social vem 

disciplinada de forma humanitária, é prestada a quem dela necessitar e independe de 

contribuições. Assim, trata-se do respeito à dignidade do cidadão, à proteção social, ao seu 
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direito de boas condições de vida. Portanto, cabe ao Estado integrar a rede pública e privada 

de serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social, na forma do art. 6o-C. 
 

 
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PEDIDO DE PROVIDÊNCIA 
CÍVEL - REALIZAÇÃO DE ESTUDO SOCIAL - DENÚNCIA ANÔNIMA - 
ABUSO SEXUAL - ASSISTÊNCIA INTEGRAL À CRIANÇA E AO 
ADOLESCENTE - DEVER CONSTITUCIONAL - ATUAÇÃO DO PODER 
JUDICIÁRIO - POSSIBILIDADE - PROVIMENTO. 
- Diante da gravidade da situação sub examine, no qual relatado suposto abuso 
sexual ao menor, imperativa a determinação de realização do estudo social do caso, 
com apoio policial, caso necessário. 
- A apuração pela assistente social não impede a requisição de inquérito policial, 
ressaltando-se, apenas, que a diligência deverá ser cumprida com o máximo de 
cautela e discrição, principalmente por se tratar de denúncia anônima (MINAS 
GERAIS, 2016). 
 
 

Assim, a Jurisprudência em questão engloba grande parte da assistência social. 

Diante disso, o Conselho Tutelar e o Poder Judiciário complementam o trabalho, em 

especial, na área que protege as crianças e adolescentes no atendimento aos que vivem em 

situação de vulnerabilidade social e são vítimas da violência. São vários os direitos que 

possuem os vulneráveis como o acesso ao tratamento de saúde, como medicações e 

alimentação. As assistências sociais também conduzem para instituições onde as vítimas 

podem residir por tempo indeterminado. 

Constata-se, portanto, que a implementação de projetos sociais com o intuito de 

avaliar o atendimento oferecido pelo Estado, promove benefícios à vítima, oferece uma 

melhor assistência, para tratar de violências físicas e psicológicas. Cabe mencionar que a 

assistência social prestada deve garantir o amparo e segurança às crianças e adolescentes 

vítimas de abuso sexual. A assistência social é garantida por lei, a qual é direito do indivíduo 

e dever do Estado garantir o atendimento às necessidades básicas da sociedade. 

 

3 METODOLOGIA 

 

A metodologia desta pesquisa foi definida para viabilizar a coleta, análise, 

interpretação, dedução e resultado dos dados obtidos por meio da problemática criada por este 

trabalho. Assim, para a metodologia deste trabalho, foi realizada pesquisa exploratória de 

cunho qualitativo, com fontes primárias (pesquisa de campo) e secundárias (referencial 

teórico), além de utilizar as técnicas de pesquisa de abordagem conceitual (investigação 

teórica) e entrevistas (pesquisa empírica). 
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O tipo de pesquisa utilizada, no caso a qualitativa, emprega diferentes concepções 

filosóficas, estratégias de investigação, e métodos como o de coleta, que são realizadas por 

meio de conversa direta com as pessoas, análise e interpretação de dados obtidos no campo e 

no local em que os participantes vivenciam a questão que está sendo estudada (JONH, 2010). 

Diante disso, a pesquisa qualitativa visa observar e analisar as diferentes maneiras de atuação 

dos indivíduos no âmbito social, buscando compreender a forma como esses sujeitos reagem a 

determinadas situações. O ambiente natural, no caso, o Conselho Tutelar, delimitado para a 

pesquisa foi a fonte direta para a pesquisa de dados, sendo esses a essência do trabalho.  

Como fontes de pesquisa ao estudo apresentado, foram empregadas a primária e a 

secundária. Todas são importantes, cada uma no contexto em que foi solicitada. Sendo que, a 

fonte primária é uma análise que antes não foi realizada, e que é feita pelo autor, são 

resultados divulgados pela primeira vez. Já a fonte secundária, origina-se de resultados da 

fonte primária, já realizada anteriormente (MARCONI; LAKATOS, 2007). Dessa maneira, as 

duas fontes apresentadas foram essenciais para a criação do presente trabalho, pois a fonte 

secundária foi relevante para obter os dados, já qualificados no referencial teórico, contribuiu 

para a consolidação e tratamento dos dados coletados na pesquisa empírica pela fonte 

primária. 

Em relação às técnicas de investigação teórica, foram utilizadas a normativa e a 

conceitual. A técnica normativa caracteriza-se como um tipo de investigação que coloca em 

foco o estudo normativo-jurídico de um fenômeno, com prescrição jurídica, que seja 

acompanhada por comentários doutrinários sobre o tema da pesquisa. Já a técnica conceitual é 

um modelo de análise que tem a forma de investigação, com um sistema de ideias, que passa a 

construir uma logicidade do tema estudado, com base em técnicas bibliográficas (BITTAR, 

2014). No presente trabalho, parte-se do preceito estabelecido no Estatuto da Criança e do 

adolescente-ECA (1990), associado aos comentários a respeito do tema, em consequência do 

tema proposto.  

Já a técnica empírica de pesquisa utilizada foi a entrevista, essencial à finalidade do 

estudo. Esse tipo de pesquisa tem o intuito de adquirir informações a respeito de um 

determinado assunto, é utilizado na investigação social, para colher dados, para identificar ou 

ajudar o tratamento de um problema social (LAKATOS; MARCONI,2007). A técnica 

utilizada foi essencial para servir de fundamento à pesquisa, pois tornou possível um contato 

com cada participante para poder analisar e descrever cada questão relevante, trouxe também 

a confiança e dados verídicos ao estudo, tendo em vista que apresentou e obteve elementos, 

até então inéditos.  
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

No dia 22 de maio de 2019, realizaram-se entrevistas semiestruturadas com uma 

representante do Conselho Tutelar responsável por amparo principalmente às vítimas de 

exploração sexual, o que contribuiu para verificação de vários aspectos referentes aos 

procedimentos realizados no município, entre outros referentes à exploração sexual infantil. 

As questões que compuseram o roteiro da entrevista encontram-se no Apêndice deste trabalho 

Primeiramente foi perguntado ao entrevistado como a instituição atua na proteção de 

crianças e adolescentes que sofrem exploração sexual. Obtendo como resposta a seguinte: 

 
 

O CRAS é um órgão que trabalha no fortalecimento de vínculos com a família né, 
nós não trabalhamos no primeiro momento que aí já cabe ao Conselho Tutelar e o 
CREAS que é o órgão que trabalha diretamente com a criança e o adolescente que 
foi abusado ne, então a denúncia é feita no Conselho Tutelar ou no disque 100 ou no 
CREAS, a denúncia pode ser feita pra nós também que é CRAS, mas quem ta 
tomando os primeiros procedimentos é o Conselho Tutelar, a porta de entrada é o 
Conselho Tutelar, depois que eles fizeram o trabalho deles, que é averiguar, atender 
a família, ai depois desse momento que vem o CRAS, O CRAS ele não atua no 
momento do vínculo da família foi interrompido , o CRAS atende em outro 
momento, o CRAS atende depois que foi feito todo o trabalho do CREAS, 
primeiramente do Conselho Tutelar, depois do CREAS, delegacia , promotoria, ai 
depois que entra o CRAS (sic). 
 
 

Pela resposta obtida, constata-se que as instituições acima mencionadas trabalham 

em conjunto, para assegurar a proteção, fortalecer o vínculo familiar, para que o direito de 

crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual seja garantido, através de procedimentos 

cautelosos, e que cada instituição possa ter bastante prudência para tratar os casos. 

É pertinente ressaltar que, de acordo com o art. 131 do ECA, o Conselho Tutelar é 

um órgão encarregado pela sociedade para exercer e cumprir com os direitos da criança e do 

adolescente (BRASIL,1990).Cabe mencionar o art. 4 da lei 8.069/90 que estabelece o 

princípio da prioridade absoluta, e afirma que é responsabilidade da sociedade em geral e do 

poder público a efetivação dos direitos relativos à vida , à saúde, à convivência familiar e 

comunitária, para garantir o lazer, a educação da população infanto-juvenil. (BRASIL,1990). 

Conclui-se que o ECA determina ações em prol da proteção integral, estabelecendo 

que as instituições que têm contato direto com a vítima, e também com a família, possam 

assegurar o princípio da prioridade absoluta, para que seja dada importância no atendimento 

da criança e o adolescente nos serviços públicos, e que estes sejam privilegiados para receber 

proteção e prestação de socorro em quaisquer circunstâncias.  
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Posteriormente foi perguntado ao entrevistado: quais os métodos utilizados para 

identificar sinais de exploração sexual infantil? E quais são as formas de atendimento à 

vítima? Obteve-se como resposta a seguinte: 
 
 
Assim, principalmente na escola ne, muda o comportamento, a criança começa a refletir na escola, 
quando a criança está sendo abusada, cai o rendimento ne o aprendizado, e a criança as vezes 
pode, ou ela pode ficar muito retraída  ou ela fica agressiva, ela pode refletir dessa forma, tanto de 
ficar retraída quanto de agressividade, então cada ser humano ne cada criança reage de uma forma 
reflete de uma forma em seu comportamento , geralmente é identificado nas escolas, é a escola que 
fica  o maior tempo com a criança e o adolescente geralmente é assim. Começa pelo Conselho 
Tutelar averigua ne a polícia civil investiga se realmente aconteceu ne ai tem o perito pra fazer o 
que já é a polícia civil ne tem o perito pra fazer os exames, e  o Conselho Tutelar depois fica nesse 
acompanhamento , passa pro CREAS ai la no CREAS tem uma equipe multiprofissional que é 
psicólogo , pedagogo, assistente social ne ai vai trabalhar com não somente com a criança com a 
vítima , trabalha com a família , ai tem esse acompanhamento pelo CREAS também, tem um 
tratamento ne entra a saúde não so Conselho Tutelar e nem CREAS vem a saúde pra criança fazer 
um tratamento , um acompanhamento , porque ai já cabe a saúde ne , os órgãos Conselho Tutelar , 
CREAS atende nesse momento , mas o tratamento mesmo já é um caso da saúde pra fazer o 
acompanhamento (Sic). 
 
 

Mediante o exposto é possível notar múltiplas atitudes prestadas por diversos setores, 

mas inicialmente, partindo da escola, sendo que todos os educadores devem ser hábeis para 

perceber qualquer alteração no comportamento da possível vítima.Em caso de algum 

comportamento suspeito acionar outros órgãos responsáveis por investigar se realmente está 

ocorrendo alguma forma de exploração sexual, maus-tratos ou qualquer outra forma de 

agressão.Se realmente for comprovado o acontecimento, a vítima será encaminhada para o 

CREAS, onde aí vítima receberá assistências de vários profissionais, sendo eles psicólogos, 

educadores, enfermeiros entre outros. 

O art. 2º da Lei n.º13.431/17 assegura alguns direitos das crianças e adolescentes, 

destaca-se preservar a saúde física e psicológica do vulnerável, sendo que a partir do 

momento em que a mesma for abalada, pode causar falhas irreversíveis, capazes podendo 

interferir de diversas formas no futuro do vulnerável (BRASIL, 2017). 

Ao se analisar o respectivo artigo, conclui-se o quanto é importante prezar pela 

segurança integral da criança e adolescente, sendo que a contar do instante em que essa 

segurança é violada, causa problemas que alteram toda a vida da vítima, e muitas vezes nem 

os profissionais conseguem reverter o problema causado à vítima, seja ele físico, mental ou 

moral.  

Ao verificar também os Princípios da Lei n.º13.431/17, observa-se que alguns deles dão 

enfoque em prol do vulnerável, como segurança, com avaliação contínua sobre possibilidades 

de intimidação, ameaça e outras formas de violência à criança ou adolescente deve ser 
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reparado, quando seus direitos forem violados.Ele tem direito de receber assistência 

qualificada jurídica e psicossocial especializada, entre outros (BRASIL, 2017) 

Assim, nota-se que os princípios têm umimportante papel na preservação dos direitos 

humanos, mas principalmente do menor de 18 anos, pois é um período em que necessita de 

uma atenção maior, e um auxílio superior do governo. Sendo que o vulnerável tem direito a 

uma segurança de qualidade, independentemente, do local onde estiver localizado. 
 
 
APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SUSPEITA DE 
AGRESSÃO SEXUAL A MENOR - MÉDICO - ENCAMINHAMENTO PARA 
EXAME GINECOLÓGICO E ACIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR - 
CUMPRIMENTO DE DEVER LEGAL - ARTIGOS 13 E 245 DO ECA - ATO 
ILÍCITO - EXCESSO - INOCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. - 
Consoante disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente, os casos de 
suspeita ou confirmação de maus-tratos contra criança ou adolescente serão 
obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar na respectiva localidade, sem 
prejuízo de outras providências legais. - Se a prova dos autos não demonstra a 
existência de abusos e arbitrariedades por parte dos prepostos do estabelecimento 
hospitalar que, em cumprimento de dever legal, encaminham ao Conselho Tutelar 
criança sob suspeita de ter sofrido abuso sexual, após indícios confirmados por 
exame ginecológico preliminar, deve ser confirmada a improcedência do pleito 
indenizatório (MINAS GERAIS, 2009).  
 
 

Diante disso, ao analisar a Jurisprudência, evidencia-se que em um possível caso de 

exploração sexual contra um menor de 18 anos, vítima deverá ser encaminhada para realizar 

um exame, com o intuito de verificar se houve ou não a exploração sexual dele. Sendo que, a 

partir do momento em que for confirmado que houve o abuso, a vítima será encaminhada para 

o Conselho Tutelar. E a partir de então, o Conselho tornará responsável por fornecer todo o 

auxílio necessário à vítima. 

A doutrina do Estatuto da Criança e do Adolescente é a proteção integral, ou seja, 

tem como um dos objetivos sempre resguardar a criança e o adolescente de qualquer forma de 

violência existente, e sempre resguardar os direitos do indivíduo (BRASIL, 1990). 

Assim a proteção integral da criança e adolescente engloba todo o âmbito 

considerado violência, mas é necessário prezar principalmente a exploração sexual, que é uma 

violência que provoca inúmeras outras violências, como violência a moral da vítima, 

violência corporal e principalmente a violência psicológica, visto que a vítima fica muito 

abalada, por esse motivo os órgãos como Conselho Tutelar são tão importantes para vítima. 

E para concluir foi perguntado ao entrevistado como essa instituição enxerga a 

proteção integral infantil? Obtendo como resposta a seguinte: 
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Essa proteção integral ai é dever de todos ne ta no artigo 227 da Constituição que é dever de todos, 
tanto dos responsáveis , quanto a sociedade , quanto os órgãos de proteger qualquer que seja 
criança ou adolescente , mas onde deveria ser protegido é aonde acontece o abuso ne, é onde mais 
acontece , geralmente mais é em casa a maioria dos casos , e 80% dos casos registrados ne tem 
esse dado que foi dado da polícia federal  80% dos casos geralmente acontece dentro da própria 
casa ou dentro do meio familiar ne seio familiar , ou é parente , ou é avô , é tio, ou é são pessoas 
mais próximas geralmente que é o abusador. (sic)  
 
 

Portanto é dever de todos, não só de uma instituição específica, ou mesmo dos pais 

zelarem por suas crianças, mas sim da sociedade em um todo, principalmente pelo fato 

mencionado pelo entrevistado, já que 80% dos casos registrados de abusos ocorrem no seu 

meio familiar.Assim não pode caber somente à família a proteção da criança, a sociedade e o 

Estado também devem estar atentos em relação a isso, dando total apoio à vítima em casos de 

abusos.  

Cabe mencionar o artigo 227, o qual dispõe que é dever da família, sociedade e 

Estado assegurar com prioridade absoluta todos os direitos da criança e do adolescente, sendo 

alguns desses direitos o direito à vida, à alimentação, à educação, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 

comunitária (BRASIL,1988). Deste modo, assegura que todas as crianças e adolescentes 

tenham uma vida digna, e que ela não seja interrompida por motivos de abusos sofridos, 

zelando por sua proteção. 

Conclui-se que é dever de todos, e não apenas de um órgão específico ou da família 

zelar pela vida e segurança das crianças e dos adolescentes. Isso cabe a todos da sociedade e 

ao Estado, pois os princípios da proteção integral infantil é assegurar que os direitos que 

minimizem a fragilidade da criança e do adolescente. Nesse sentido, o Estatuto da Criança e 

do Adolescente (ECA) assegura a segurança para as crianças e aplicação de sanções para os 

realizadores de tais crimes hediondos, de modo que eles sejam punidos severamente e a 

vítima tenha apoio psicológico e físico.  

O Conselho Tutelar é presença importante é no município de Unaí-MG, 

indispensável pelo fato de que os atendimentos não se restringem na zona urbana, mas 

também na zona rural as vítimas são amparadas e atendidas com o máximo de atenção 

possível, sempre sendo acompanhada por profissionais capacitados para que sua recuperação 

do trauma sofrido seja a melhor e mais breve possível. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com a finalidade de informar como é realizada a cooperação social ao combate à 

exploração sexual de crianças e adolescentes, o objetivo geral do artigo é prevenir o abuso 

sexual de vulnerável, dessa forma são transmitidas maneiras de prevenção contra a exploração 

sexual infantil, e como identificar possíveis vítimas evitando problemas futuros maiores.  

O primeiro objetivo específico buscou verificar o avanço legislativo que visa 

combater e penalizar os crimes de exploração sexual de crianças e adolescentes. Foram 

citadas as normas existentes que sofreram alteração, as quais visam garantir a segurança 

integral do menor de dezoito anos, sendo mais eficazes em resguardar os direitos do 

vulnerável. A conclusão do resultado pode ser verificada no item (2.1) da pesquisa. O segundo 

objetivo é a implementação de projetos sociais com o objetivo de avaliação da qualidade ao 

atendimento oferecido pelo Estado. Este resultado é verificado no item (2.2) da pesquisa, 

sendo que são vitais os projetos sociais na sociedade, são criados projetos com diversos 

objetivos, e existem várias ONGs que visam proteger as crianças e adolescentes de variadas 

formas de agressão. Ressalta principalmente a agressão sexual, ONGs que fornecem auxílio 

para a recuperação da vítima. Observa-se também que o Estado oferece auxílios, como leis 

que garantem a segurança do vulnerável. Foi realizada uma entrevista com uma representante 

de um órgão municipal item (4), no qual se pode verificar como é realizado o procedimento 

nos casos de exploração sexual de vulnerável, foi informado também quais auxílios a vítima 

possui para que a recuperação seja mais breve possível. 

Portanto, conclui-se que os projetos sociais contra o abuso sexual de crianças e 

adolescentes são indispensáveis, os projetos atuam com o intuito de promover atendimentos 

psicológicos gratuitos às vítimas de abuso sexual, pois quando o vulnerável é violentado sua 

saúde física e mental passa a ser prejudicada. Com o tratamento adequado, pode ser evitado 

danos futuros na vida da vítima. Cabe mencionar que o avanço legislativo atual tem grande 

importância para a proteção integral de crianças e adolescentes, fortalecendo a 

responsabilidade do Estado e da sociedade em geral para assegurar todos os direitos 

estabelecidos em lei. 

Enfim, baseado nos itens pesquisados, identifica-se uma proposta para o seguimento 

desta pesquisa, sendo essa proposta baseada nas normas já existentes na legislação, bem como 

penas mais severas para a pessoa que praticou o respectivo crime, podendo então evitar que 

possa ocorrer novamente.O seguinte princípio do vulnerável é a proteção integral, no 

momento em que for fornecida a atenção devida a essa problemática, o problema será passível 
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a uma recaída significativa, ou até mesmo combatida, mas isso só é possível, com o auxílio de 

todas as partes, sendo elas os setores estaduais, legislativos, sociais e comunitários. Ademais, 

também é responsabilidade dos pais ou responsáveis alertar o vulnerável sobre os atos a que 

ele não pode ser submetido e sempre alertá-lo a comunicar alguém, se ocorrer de alguma 

forma a exploração sexual. 
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PROTEÇÃO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS: o olhar da sociedade 
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RESUMO: Pode-se explicar os maus-tratos dos animais como atos violentos cometidos de 
forma descabida. O presente trabalho tem como objetivo a segurança e proteção de animais 
domésticos, logo, visa mostrar a lacuna que existe a respeito das leis que os protegem e um 
possível desenvolvimento de leis na cidade de Unaí, que sejam qualificadas e eficazes. Para 
tanto, foi utilizada uma pesquisa qualitativa de cunho bibliográfico junto a uma pesquisa 
empírica, realizada por meio da técnica de questionário, para análise e elaboração do presente 
trabalho. A justificava do artigo se dá devido à importância em propagar conhecimentos sobre 
as participações sociais e a legislação existente em prol da proteção dos animais. O trabalho 
está dividido em duas partes. Na primeira parte, são analisadas as leis de proteção dos animais 
e verifica-se atuação do poder público em relação ao problema. Na segunda parte, realizou-se 
a pesquisa empírica, na qual se verifica como os maus-tratos aos animais domésticos estão 
sendo combatidos em UNAÍ-MG, e qual é o conhecimento da população em geral com 
relação a isso. Concluindo que, a questão dos maus-tratos contra os animais, ématéria 
preocupação e que a participação da população como instrumento de mudança no poder 
público o que atribuiu para a visão do grupo a necessidade da criação de uma lei mais eficaz 
com punições mais severas. 

 
Palavras-chave: Proteção Jurídica dos Animais; Dignidade dos Animais; Direito dos 
Animais. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Casos de abandono e violência contra os animais domésticos na cidade de Unaí-Mg 

vêm despertando atenção da população, visto que já existe uma lei federal de proteção destes 

(Lei nº 9.605/98), porém o município não dispõe de uma lei específica que garanta esse 

direito. Nesta perspectiva, cabe à sociedade solicitar a criação desta, uma vez que animais 

domésticos são seres indefesos e irracionais, ou seja, não conseguem correr atrás dos seus 

próprios direitos. A Constituição determina o dever do Poder Público de proteger a fauna e de 

coibir os atos que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies 

ou submetam os animais à crueldade (NASCIMENTO, 2019). 
 

73Acadêmica 1º período de Direito da FACTU. 
74Acadêmica 1º período de Direito da FACTU. 
75Acadêmica 1º período de Direito da FACTU. 
76 Coordenadora do Curso de Direito da FACTU. Professora Universitária. Advogada. Doutoranda em Direito 
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Para escrever o presente trabalho foi necessário fazer a seguinte pergunta: Como a 

sociedade unaiense incentiva a criação de uma lei protetora dos animais domésticos em 

Unaí/MG? Desta maneira, o objetivo geral é analisar como se dá a proteção dos animais 

domésticos no âmbito do município. Neste viés, os objetivos específicos têm como finalidade 

analisar a legislação federal e de outros municípios acerca da proteção, identificar quais 

práticas podem ser inseridas na legislação de Unaí-Mg e demonstrar como o poder público 

pode atuar visando à proteção destes através da legislação. 

A escolha do tema abordado se justifica devido ao interesse do grupo em aprofundar 

os seus conhecimentos sobre as participações sociais por ONGs em prol da proteção dos 

animais e possíveis benefícios destes animais aos seres humanos. 

Quanto à metodologia aplicada, foi realizada pesquisa qualitativa, com fontes 

primárias (pesquisa de campo) e secundárias (referencial teórico), visando ao conhecimento 

doutrinário acerca da matéria, além de utilizar o método dedutivo e, como técnicas de 

pesquisa, abordagem conceitual (investigação teórica) e questionário (pesquisa empírica). 

Por fim, foram estabelecidas como categoria de análise e discussão de resultados as 

seguintes: leis existentes para a proteção de animais contra maus-tratos (2.1); a atuação do 

poder público em relação à proteção dos animais domésticos (2.2),metodologia (3) análise e 

discussão dos resultados (4); considerações finais (5).  

 

2 REFERENCIAL TEÒRICO 

 

2.1LEIS EXISTENTES PARA A PROTEÇÃO DE ANIMAIS CONTRA MAUS-TRATOS 

 

Neste tópico será relatado o impasse que hodiernamente existe, que é a falta de força 

das leis que protegem os animais, que estão apenas no papel, pois, ao seobservar o seu uso e 

aplicação constata-se o quão falhas são e que ainda existem inúmeras lacunas. Assim, toma-se 

por base o princípio da subsistência, o qual diz ao animal deve ser assegurado o direito de 

nascer, de alimentar-se, e de ter garantidas as condições básicas de sobrevivência. 

Em primeira análise, é importante ressaltar a definição de maus-tratos contra 

animais, como toda crueldade para com estes, atos de irresponsabilidade, violência, abandono 

ou falta dos devidos cuidados. Este crime é previsto na Constituição Federal de 88, no âmbito 

da: 
 
 
Lei Federal 9.605/98 – dos Crimes Ambientais  
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Art. 32. Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, 
domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos: Pena - detenção, de três meses a 
um ano, e multa. 
§ 1º Incorre nas mesmas penas quem realiza experiência dolorosa ou cruel em 
animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos 
alternativos. (BRASIL, 1998). 
 
 

Essa norma é de suma relevância, visto que os animais são seres irracionais, logo, 

são vulneráveis e não conseguem se defender contra a força de um ser humano. Portanto, 

infere-se que as leis que registram que deve haver respeito e proteção aos animais existem, 

porém, o fato de a pena ser pequena e a lei não ter tanta força, resulta em uma ocorrência 

maior da violação dela. O antropocentrismo pode ser explicado: 

 
 

O antropocentrismo tem origem do grego ánthrōpos: "ser 
humano"; kéntron: “centro”. A corrente antropocêntrica acredita que o 
homem é o ser mais importante da natureza, e que o mesmo possui 
autonomia para utilizar os recursos naturais da forma que lhe for mais 
conveniente. No que diz respeito aos animais não humanos, estes 
serão protegidos somente quando forem úteis aos seres humanos. No 
que tange a corrente biocêntrica, o meio ambiente e os animais não 
humanos, possuem dignidade própria [...] (ALBERTO, 2008, p.402 
apud MIRANDA, 2016, p.10). 

 
 
Neste viés, fica claro essa soberania do homem e a preocupação superior aos 

animais. Um breve exemplo dessas situações é indispensável citar uma vicissitude que é o uso 

de animais domésticos para experimentos na indústria de cosméticos, o qual pode ser 

entendido como a prática de realizar intervenções em animais vivos ou recém-abatidos com a 

finalidade de beneficiar o conhecimento científico. Em pesquisas realizadas, a sociedade, de 

uma forma geral, não aprova os ensaios com animais e a maior rejeição é a utilização para 

ensaios de cosméticos. Resumindo os conceitos de Rombino (2017), a legislação brasileira 

recomenda que se desenvolvam novos métodos como, por exemplo, os testes de irritabilidade, 

que antes eram feitos em coelhos e, agora são realizados em ovos embrionados. As marcas de 

cosméticos e produtos de beleza estão cada vez mais se preocupando com esse problema e 

acabando com testes em animais, recebendo o selo de Cruelty-free (ONG que regula e 

certifica empresas que não fazem o uso de animais para realização de testes em seus 

produtos). Com essa preocupação, cresce o número de empresas que não fazem essa prática, 

como por exemplo: Bioextratus, Dailus, Dermage, Embelleze, Impala, Latika, Natura e Grupo 

O Boticário (detentor das empresas Eudora, O Boticário, Quem Disse Berenice? e The Beauty 

Box. 
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Pode-se mencionar como um exemplo de combate a essas condutas a legislação do 

estado de São Paulo, onde a prática foi proibida por lei desde 2014, sancionada por Geraldo 

Alckmin, o Projeto Lei 777/2013 proíbe o uso de animais para testes na fabricação de 

cosméticos, perfumes e produtos de higiene pessoal. Em seguida, este projeto transformou-se 

na Lei Nº 15.316de 23 de janeiro de 2014 “Artigo 1º - Fica proibido, no Estado de São Paulo, 

a utilização de animais para desenvolvimento, experimento e teste de produtos cosméticos e 

de higiene pessoal, perfumes e seus componentes (SÃO PAULO, 2018) 

Nesta perspectiva, esse avanço ainda não se concretizou por completo, logo, percebe-

se que a sociedade adstrita com pesquisadores e ambientalistas, lutam cada dia mais para a 

utilização de métodos alternativos para minimizar o uso de animais nesse âmbito. A lei tem 

como objetivo supremo, proteger o meio ambiente, os animais indefesos e acabar com a 

crueldade contra esses. 

Não se pode continuar aceitando o sofrimento dos animais domésticos. O sistema 

jurídico, mesmo contando importantes leis carece de avanço, pois continua sendo falho.Os 

casos de violência contra animais é recorrente. O tópico seguinte faz uma análise da atuação 

do poder público acerca deste assunto. 

 

2.2 A ATUAÇÃO DO PODER PÚBLICO EM RELAÇÃO À PROTEÇÃO DOS ANIMAIS 

DOMÉSTICOS 

 

É de fundamental importância a necessidade de se efetivar a segurança e o direito do 

animal doméstico visando à, saúde e respeito a sua essência.  

Primeiramente cabe dizer que proteção é todo ato ou efeito de proteger, dar amparo, 

dar abrigo, fazer uma dedicação pessoal àquele que dela precisa. Logo, esta proteção está 

prevista nas palavras de Bechara (2003, p. 93) “os maus-tratos em animais residem nas 

agressões gratuitas e atos de violência desnecessários, que logrem machucar, mutilar, matar, 

torturar e impor sofrimento aos animais”. 

Ao se falar sobre direitos dos animais, infere que é dever do Governo conscientizar a 

população dos cuidados e necessidades dos animais. O poder público deve atentar para 

qualquer tipo de crime contra animais ou algo que mude sua essência natural.A respeito de 

animais que vivem em apartamentos, já existe um decreto onde obriga o proprietário a fazer 

passeios constantes e dar a liberdade para a realização de suas necessidades básicas, 

alimentação regular e visitas ao veterinário. Em vista disso, o poder legislativo vem criando 

leis que os proteja de forma necessária para evitar óbitos e abandonos.  
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Nesta perspectiva, cabe ressaltar que as práticas de abandono de animais tem-se 

tornado recorrente, logo, é de suma importância a aplicação da lei, na figura do poder 

executivo, que visa ao controle de natalidade destes animais, promovendo assim ações de 

castração destes para que não haja uma reprodução de forma desordenada e, assim, evitar que 

haja alto índice de animais abandonados nas ruas. Sobre essa proteção está prevista em: 
 
 

LEI Nº 13.426, DE 30 DE MARÇO DE 2017. 
Art. 1º O controle de natalidade de cães e gatos em todo o território nacional será 
regido de acordo com o estabelecido nesta Lei, mediante esterilização permanente 
por cirurgia, ou por outro procedimento que garanta eficiência, segurança e bem-
estar ao animal. 
Art. 2º A esterilização de animais de que trata o art. 1º desta Lei será executada 
mediante programa em que seja levado em conta:  
I - o estudo das localidades ou regiões que apontem para a necessidade de 
atendimento prioritário ou emergencial, em face da superpopulação, ou quadro 
epidemiológico;  
II - o quantitativo de animais a serem esterilizados, por localidade, necessário à 
redução da taxa populacional em níveis satisfatórios, inclusive os não domiciliados;  
III - o tratamento prioritário aos animais pertencentes ou localizados nas 
comunidades de baixa renda (BRASIL, 2017). 
 
 

Trata-se importante lei, visto queos animais têm uma necessidade de proteção maior, 

pois são indefesos e dependentes do homem para seus cuidados. Neste viés, por todos os 

aspectos, o direito dos animais deve ser conhecido pela sociedade. 

O poder público atua na proteção dos animais mediante a lei, logo, temos como 

exemplo a seguinte jurisprudência, que relata um caso de violência doméstica contra a 

mulher, seguido de maus-tratos contra um felino, onde o réu lançou o gato desta contra a 

parede até a morte do animal por espancamento. Na jurisprudência tem-se: 
 
 
EMENTA: HABEAS CORPUS - PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO - 
AMEAÇA - INVASÃO DE DOMICÍLIO - MAUS TRATOS CONTRA ANIMAL 
DOMÉSTICO - FELINO ESPACADO ATÉ A MORTE - CONDUTA 
TRUCULENTA - PERICULOSIDADE DO AGENTE CONSTATADA - 
NECESSIDADE DE CONSTRIÇÃO DA LIBERDADE COMO GARANTIA DA 
ORDEM PÚBLICA - DECISÃO FUNDAMENTADA - LIBERDADE 
PROVISÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS 
CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INVIABILIDADE. 01. Afigura-se 
necessária, para a garantia da ordem pública, a segregação cautelar de paciente preso 
em flagrante delito pela suposta prática dos crimes de ameaça, invasão de domicílio 
e maus tratos contra animal doméstico, havendo nos autos notícia de que o acusado 
teria agido de forma truculenta, ameaçando a vítima de morte e eliminando a gata de 
propriedade desta, cuja cabeça foi lançada contra um muro até a morte do animal por 
esmagamento. 02. Encontrando-se a decisão fundamentada, concretamente, na 
necessidade da segregação processual para a garantia da ordem pública, não há falar-
se na aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP.  (TJMG -  
Habeas Corpus Criminal1.0000.18.096347-2/000, Relator(a): Des.(a) Fortuna Grion, 
3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 02/10/0018, publicação da súmula em 
11/10/2018). (MINAS GERAIS, 2018) 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.426-2017?OpenDocument
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Nessa perspectiva, houve autoria e materialidade delitivas comprovadas, mesmo o 

autor negando, foi dado o veredicto como culpado. Para o caso dos maus-tratos aos animais 

foi sobreposto o art.32 da Lei 9.605/99 (BRASIL, 2018). 

Neste viés, pode-se observar que em uma análise feita, das jurisprudências que 

tratam casos de violência contra os animais, em sua grande maioria, têm os réus absolvidos ou 

em liberdade provisória, logo, percebe-se então que o Poder Público não garante o 

cumprimento eficaz destas leis. 

Com o intuito de evitar que ocorrer problema, esse tipo de violência, a sociedade 

deve correr atrás para ajudar aqueles que não têm voz, os animais, que são seres indefesos e 

incapazes de ir atrás de seus direitos. Os casos de violência contra eles são cada vez mais 

recorrentes, casos desumanos e cruéis, em que a sociedade “fecha os olhos”. Devemos dar a 

devida importância ao assunto, enxergar que o sistema ainda é falho e as leis possuem 

lacunas; se a população não se opuser e correr atrás de uma mudança, continuaremos 

vivenciando um mundo onde a violência contra animais domésticos com um comportamento 

comum. 

 

3 METODOLOGIA 

 

A metodologia desta pesquisa foi definida para viabilizar a coleta, análise, 

interpretação e resultado dos dados obtidos através da problemática criada por este trabalho. 

Assim, na metodologia deste, foi realizada uma pesquisa descritiva de cunho quali-quanti, 

com fontes primárias (pesquisa de campo) e terciárias. (MARCONI; LAKATOS,2007) 

O tipo de pesquisa utilizada, neste caso foi a quali-quanti, agrupou as informações 

colhidas em questionários, buscando conhecer os diversos pontos de vista das pessoas sobre o 

assunto. Compreende métodos quantitativos e qualitativos, com coleta de dados, 

quantificando as opiniões dos que responderam ao questionário e, também, com questões 

abertas, deixando o questionado livre para expor opiniões e pontos de vista. 

Como fontes de pesquisa para o estudo apresentado, foram empregadas a primária e 

a terciária. Ambas possuem a sua devida importância, no contexto em que foram solicitadas. 

Dessa maneira, as duas fontes apresentadas foram essenciais para a construção do presente 

trabalho, uma vez que a fonte secundária carregou a característica de obter os dados, já 

qualificados no referencial teórico, que embasou e contribuiu para a consolidação e 

tratamento dos dados coletados na pesquisa empírica pela fonte primária. 
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Em relação às técnicas de investigação teórica, foram utilizadas as normativas e 

conceituais. A técnica normativa configura-se num tipo de pesquisa que coloca em foco o 

estudo normativo-jurídico, em questão, da proteção animal, de prescrição jurídica, 

acompanhada de comentários doutrinários sobre determinado tema de pesquisa. Ao revés, a 

técnica conceitual é uma forma de pesquisa, um modelo de análise, para que se possa 

construir uma logicidade do tema estudado, com base em técnicas bibliográficas. No presente 

trabalho, parte-se do preceito estabelecido em diversas leis, associado aos comentários a 

respeito do tema, conjecturando inferências do tema proposto.  

Já a técnica empírica de pesquisa utilizada foi o questionário, essencial ao escopo do 

estudo. Este tipo de pesquisa tem por finalidade a aquisição de informações a respeito do 

assunto, sendo utilizada na investigação social, para colher dados, para diagnosticar ou ajudar 

no tratamento de um problema social. A técnica de questionário foi primordial para embasar a 

pesquisa, pois possibilitou um contato com cada um dos participantes para poder analisar e 

descrever cada questão pertinente, além de ter trazido confiança e veracidade ao estudo. 

 

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Foi realizada uma pesquisa de cunho qualitativo e quantitativo, entre os dias 24 e 28 

de maio de 2019, utilizando questionário realizado na plataforma do Google formulário e 

enviada via whatsapp, para obter informações acerca do conhecimento da sociedade sobre 

assuntos relacionados aos maus-tratos contra animais domésticos, tais como, leis, instituições 

e ações.  

Primeiramente, foi perguntado se a pessoa tem conhecimento sobre alguma lei que 

protege os animais domésticos, logo teve o intuito de saber se a sociedade tem conhecimento 

sobre leis que protejam os animais, é um dos pontos principais para o decorrer do 

questionário. 

 

 

 

 

 
Gráfico 1 – Você tem conhecimento sobre alguma lei que protege os animais domésticos? 
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Fonte: Autoria própria, 2019 

 
A partir do gráfico, observa-se que a sociedade está bem dividida a respeito do 

conhecimento das leis, mas por 6% de diferença, temos a maioria com conhecimento sobre 

pelo menos uma lei que protege os animais. Deste modo, é importante citar a existência da lei 

federal 9.605/98, que assegura a proteção dos animais nos mais diversos casos. (BRASIL, 

1998). Conclui-se então, que a lei federal 9.605/98 tem um reconhecimento superficial, pois 

percebe-se que apenas 53% conhecem, sendo assim um número relativamente baixo por ser 

uma lei federal, logo, para garantir uma maior proteção, é imprescindível um maior 

reconhecimento desta. 

Após, foi perguntado se a pessoa acha que a atuação do poder público é eficiente 

quanto à proteção dos animais, ela teve objetivo de saber a opinião da população unaiense a 

respeito da proteção dos animais e se está sendo satisfatório o modo em que o poder público 

vem lidando com esse problema. 

 
Gráfico 2 – Você acha que a atuação do poder público em Unaí é eficiente quanto à proteção dos animais? 

 
Fonte: Autoria própria, 2019 
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Baseando nas respostas que obtivemos da questão, infere-se que a sociedade não está 

satisfeita com a atuação do poder público a respeito do impasse. Conforme Carlos Simas 

(2016), “[...] não existem dúvidas de que é obrigação do poder público zelar pela proteção das 

espécies de animais, dentre elas cães e gatos de rua criando canis públicos, veterinários 

públicos e até serviços de castração gratuitos como existe hoje em dia em alguns municípios”. 

Portanto, em geral, a sociedade está insatisfeita com essa situação e como foi dito por Carlos, 

é dever de este assegurar a proteção dos animais, deste modo, os cidadãos deveriam lutar por 

esta causa exigindo assim uma maior atenção do poder público com os casos de agressão e 

abandono.  

Foi perguntado, ainda, se a pessoa conhece ou já ouviu falar de alguma instituição 

em Unaí que luta e cuida dos animais que sofrem maus-tratos e abandono, e foi pedido para 

citar, se a resposta fosse sim. A pergunta teve como objetivo saber de cada um, se há 

conhecimento de instituições que ajudam os animais, foi pedida uma resposta escrita, citando 

sim ou não e se sim, qual o nome da instituição.  

 
Quadro 3 - Conhecimento da população sobre instituições que cuidam de animais no município. 

 
Se a pessoa conhece alguma instituição 

e se sim, qual seria. 

 
 

Nº 

 
 

% 

 
Sim, o Adota Unaí 

Não 
Sim, Centro de zoonose 

 

 
17 
43 
6 
 

 
24,2 
65,2 
10,6 

Fonte: Autoria própria, 2019 
 

Pelas respostas, percebe-se que a maioria não conhece, porém, percebe-se também 

que uma parcela conhece instituições, temos duas em questão que tiveram relevância, a 

AdotaUnaí e o Centro Zoonoses. Um exemplo de instituição que tem grande relevância e 

ajuda cerca de 4 mil animais ao longo de 12 anos é a ASPAAN. Para a presidenta da 

ASPAAN, Maione (2019), deve-se ensinar o respeitopara combater a violência, de modo que, 

cuidar dos animais é uma oportunidade de ser um cidadão melhor e aprender mais sobre 

educação e amor. Conclui-se, portanto, que também é dever da sociedade estimular a criação 

de instituições, em que os cidadãos trabalhem em conjunto para que a proteção destes seja 

efetivada, não é somente um dever do governo e sim um dever de todos.   
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Por fim, a última pergunta questiona qual medida a pessoa tomaria ao presenciar um 

caso de maus-tratos contra algum animal, o que faria se presenciasse algum caso assim, se 

tomaria alguma medida ou não. 

 
Gráfico 3 – Qual medida você tomaria ao presenciar um caso de maus-tratos contra algum animal? 

 

 
Fonte: Autoria própria, 2019 

 

Na pergunta em questão, obtiveram-se resultados satisfatórios para nossa pesquisa, o 

resultado mostrou que grande maioria interviria pessoalmente no momento ou denunciaria 

anonimamente, que é o correto a fazer. A denúncia de maus-tratos é legitimada pelo Art. 32, 

da Lei Federal nº. 9.605, de 12.02.1998 (Lei de Crimes Ambientais) e pela Constituição 

Federal Brasileira, de 05 de outubro de 1988. Infere-se, portanto, que é extremamente 

importante que haja a denúncia por parte da população, para que a lei seja acionada e cumpra 

assim seus requisitos. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com o intuito de contribuição social acerca da proteção dos animais, delimitou-se 

como objetivo geral dessa pesquisa a análise de como está a proteção dos animais domésticos 

no âmbito do município de Unaí-MG, e verificar a influência dela para a criação de uma lei 

municipal eficaz. 

O primeiro objetivo deste trabalho foi alcançado, pois foi possível identificar a falta 

de conhecimento da população acerca das leis, de amparo e proteção aos animais logo este 

fato leva a sociedade a não correr atrás da criação de uma lei municipal que assegure os 

animais. Este resultado pode ser identificado no item 4 (categoria de análise), através do 
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questionamento 01 e 03, em que na primeira pergunta, 47% responderam não, embora as 

respostas estejam proporcionais, é imprescindível um maior conhecimento, logo na terceira 

pergunta,65,2% responderam que não conhecem nenhuma instituição de proteção. O segundo 

objetivo deste trabalho foi alcançado e teve a intenção de demonstrar a insatisfação da 

população acerca da atuação do poder público no município. Este resultado pode ser 

verificado no item 4 (categoria de análise), através do questionamento 02, que aponta 93,9% 

de insatisfação.  

A sociedade unaiense vem se mostrando muito preocupada com a questão da 

violência contra os animais domésticos, mostra-se insatisfeita com a atuação do poder público 

perante esses casos, porém nenhuma ação foi feita em prol da criação de leis que protejam os 

animais. Neste viés, vale ressaltar o princípio da cooperação, que pressupõe que o Estado e a 

sociedade devem andar juntos na defesa dos interesses ambientais, no desenvolvimento de 

uma política ambiental adequada. 

Por conseguinte, cabe fazer uma análise crítica acerca das respostas do questionário, 

no qual se percebe que ainda é falha esta questão da proteção aos animais domésticos, visto 

que, não há uma lei específica do assunto referido na Lei Orgânica. A discussão desta questão 

é de suma importância, uma vez que há uma quantidade demasiada de animais no município e 

estes, como dito, são seres indefesos, logo, necessitam de uma proteção por meio de leis. É 

indispensável citar a falha do poder público e a insatisfação da sociedade acerca dessa 

atuação. Conclui-se então que é imprescindível a força da sociedade para renovar este cenário, 

através de movimentos e iniciações que mostrariam ao governo a insatisfação com a 

legislação e proporcionando aos legisladores do município um pensamento e uma 

preocupação maior com este assunto tão sério e tão desvalorizado. 

Por fim, com base nos pontos pesquisados, apresenta-se proposta para continuidade 

desta pesquisa, proposta essa consistente em requisitar a elaboração de uma lei pleiteada pelo 

poder legislativo. 
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RESUMO: Os Comitês de Bacias Hidrográficas são órgãos colegiados que viabilizam uma 
gestão participativa da água e integram o SINGREH – Sistema Nacional De Gerenciamento 
de Recursos Hídricos. O objetivo geral do presente artigo é enfatizar a importância dos 
Comitês e suas atribuições e analisar como se dão as formas de controle e administração, a 
ligação com a legislação e participação social dos mesmos. Para isto, realizou-se uma 
pesquisa exploratória de cunho qualitativo, contando com a utilização da técnica de entrevista 
semiestruturada. A justificativa se dá no fato de que os recursos hídricos são findáveis, e que 
tem se tornando um assunto preocupante e muito discutido pela sociedade em geral, ganhando 
mais e mais espaço no meio jurídico. Tendo em vista também que o Noroeste Mineiro é uma 
das regiões que mais produzem grãos no país, e que esta atividade está entre as que mais 
consomem água, faz-se necessário o estudo de como isso está sendo resolvido. Para tal, o 
trabalho é separado em duas partes. Na primeira parte, analisa-se dentro do referencial teórico 
o desenvolvimento e a participação dos Comitês de Bacias Hidrográficas, a problematização 
do consumo dos recursos hídricos e a importância das medidas de conservação deles. Na 
segunda, realizou-se uma pesquisa empírica, relacionadas à participação da sociedade, os 
projetos dos Comitês na região e a influência de algumas entidades públicas e da lei. 
Concluindo, tem-se que os Comitês de Bacias Hidrográficas presentes no Noroeste Mineiro, 
vêm contribuindo para o fortalecimento de políticas a serem adotadas em prol dos conflitos da 
área da bacia a qual fazem parte, e ainda, para o processo de implementação de recursos e 
planos trazendo resultados importantíssimos para essa região, provenientes de uma intensa 
participação social e democrática. 
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Os Comitês de Bacias Hidrográficas são órgãos que têm participação no 

Ordenamento Jurídico no Brasil. A lei que mais influenciou a sua regulamentação foi a Lei 

9.433/97, intitulada Lei das Águas. (CAUBET, 2000). A mais importante das especificidades 

do Comitê é o fato de ser uma instituição normatizada representada por uma territorialidade 

“natural”, que é a bacia hidrográfica, em vez de corresponder aos habituais limites político-

administrativos dos municípios, Estados e União. (ABERS; KECK, 2004). Bordenave (1994 

apud TENÓRIO, 2005, p. 155-156) diz que “a participação social se dá quando permite que 

as diferentes camadas sociais façam parte dos movimentos históricos nos aspectos político, 

econômico, social e cultural permitindo que todos construam, gerenciem e façam parte do 

processo.” 

Para redigir o presente artigo, foi necessário a seguinte problemática: Como a 

participação social dos Comitês de Bacias Hidrográficas contribui para a preservação dos 

recursos hídricos, principalmente, em relação a utilização para a agricultura no Noroeste 

Mineiro atualmente? O objetivo geral é analisar toda a influência dos Comitês de Bacias 

Hidrográficas, como se dão as formas de controle e administração, a ligação com a legislação 

e a participação social. Já os objetivos específicos têm como desígnio verificar a importância 

da aplicação dos meios de preservação dos recursos hídricos; identificar a participação do 

município de Unaí-MG e região no processo de gestão dos recursos hídricos junto aos 

Comitês em que está inserido. E, caracterizar a cooperação política e administrativa de outros 

órgãos normativos e da legislação para com os Comitês de Bacias Hidrográficas. 

A escolha do referido tema surge de análises e concepções das questões relacionadas 

à problematização dos recursos hídricos, se estão sendo amplamente abordadas nos dias de 

hoje, sendo muito interessante tratá-las de forma jurídica, verificando a influência das leis e 

da cooperação social.  

No que se refere à metodologia aplicada, foi realizada uma pesquisa exploratória 

qualitativa, com fontes primárias e secundárias, que correspondem, respectivamente, à 

pesquisa de campo e ao referencial teórico, aspirando a um conhecimento doutrinário sobre a 

matéria. Utilizou-se também a técnica de entrevista (pesquisa empírica). 

Dessarte, para bom entendimento, foram separados temas, sendo: o funcionamento 

dos comitês de Bacias Hidrográficas e a utilização dos recursos hídricos (2.1); a importância 

dos meios de conservação dos recursos hídricos (2.1.1); a problematização do consumo dos 

recursos hídricos na agricultura (2.1.2); e por conseguinte, a análise e discussão dos 

resultados, na qual pode se encontrar perguntas elaboradas pelo grupo entrevistador, com as 
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respostas do entrevistando, que neste caso, fora um conselheiro de um Comitê de Bacias 

Hidrográficas que tem sua sede localizada no município de Unaí-MG (4). O que propiciou a 

obtenção dos resultados presentes nas considerações finais deste trabalho, que representa a 

quinta e última parte. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 O FUNCIONAMENTO DOS COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS E A 

UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS 

 

Inicialmente, como o tema tratado neste artigo são os Comitês de Bacias 

Hidrográficas, é muito importante fazer uma análise e explicação do conceito e atribuições 

deles, destacando também as partes da legislação que são referentes a eles.  

Como definição, tem-se que esses comitês são órgãos colegiados, deliberativos e 

normativos que correspondem a papéis essenciais na gestão das bacias hidrográficas. 

(BIESEK, 2014). 

A Lei Federal n.º 9.433/97, intitulada como Lei das Águas, salienta no art. 33, inciso 

III que os Comitês de Bacias Hidrográficas integram o Sistema Nacional de Gerenciamento 

de Recursos Hídricos. (BRASIL, 1997). Já o art. 37, da Lei 9.433/97, apresenta as áreas de 

abrangência e atuação dos Comitês, sendo elas: “I - a totalidade de uma bacia hidrográfica; II 

- sub-bacia hidrográfica de tributário do curso de água principal da bacia, ou de tributário 

desse tributário; ou III - grupo de bacias ou sub-bacias hidrográficas contíguas.” (BRASIL, 

1997). 

Fica definido como as principais competências dos Comitês de Bacias Hidrográficas: 

consentir o Plano de Recursos Hídricos da bacia; sugerir as providências para o acatamento 

das metas do Plano de Recursos Hídricos da bacia; decidir, em primeira instância 

administrativa, os conflitos de relação aos recursos hídricos; estipular artifícios e sugerir 

valores de cobrança pelo uso da água; ratear o custo das obras de uso múltiplo; e sistematizar 

a atuação das instituições intervenientes, conforme aponta o art. 38, da Lei 9.433/97. 

(BRASIL, 1997). 

Assim, pode-se observar que os Comitês de Bacia têm suas competências e seus 

princípios determinados e assegurados na legislação, fazendo com que tenham eficiência de 

uma forma mais garantida em suas áreas de atuações. 
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Cabe registar que, um estudo de Fracalanza (2002 apud FRACALANZA, 2005, p. 

46-47) considera: 
 
 
As atribuições dos Comitês têm se dado em três categorias. Uma primeira está 
relacionada com constituição de mecanismos de gestão para o funcionamento do 
próprio Comitê, como é o caso das Câmaras Técnicas. Uma segunda relacionada aos 
Planos e Programas, promoção de estudos e debates. A terceira está relacionada com 
a alocação de recursos financeiros para a execução de ações, programas anuais e 
plurianuais de aplicação de recursos financeiros de serviços e obras de interesse. 
 
 

Adicionalmente, nota-se que a criação de outros intervenientes do Sistema Nacional 

de Recursos Hídricos – SINGREH, a criação dos Comitês de Bacia, pode ser vista como um 

tipo de estratégia para compreender os múltiplos interesses em relação aos recursos hídricos 

na discussão e administração de conflitos. (JACOBI; NOVAES, 2002). 

Diante do exposto, verifica-se que existe uma certa complexidade nas várias funções 

desempenhadas pelos Comitês de Bacia. Pode-se pontuar ainda que eles são objetos de 

administração e gerenciamento das bacias hidrográficas, de interesse tanto do Estado como de 

toda sociedade preocupada com a questão do consumo deste recurso. 

Os Comitês de Bacias Hidrográficas também atuam como uma espécie de porta-voz 

da comunidade, proporcionando debates; planos estratégicos; palestras; apresentações e 

discussões. Envolvem assuntos de interesse da sociedade e expõem informações importantes 

que algumas entidades procuram repassar à população, tudo que envolve bacias hidrográficas. 

(Informação verbal). 

Os comitês são responsáveis por criar uma relação de cooperação com os municípios 

das bacias, pelo fato de não usufruírem da autoridade para regulamentar diretamente o uso do 

solo, que é uma atribuição de âmbito municipal. O número de municípios apresenta bastante 

variação de uma bacia para outra. Muitos participantes apostam na eficiência do novo sistema 

de gestão em racionalizar o uso da água e ser mais democrático, exatamente pela natureza 

representativa que os comitês propiciam. (ABERS; KECK, 2004). Nas palavras de Abers e 

Keck (2004, p. 57) “os comitês devem ser amplamente representativos, incorporando os 

stakeholders mais importantes.” 

A Composição dos Comitês de Bacias Hidrográficas está definida no art. 39, da Lei 

9.433/97. Eles são compostos por representantes do Poder Público (União, Estado e 

Município), das entidades civis de recursos hídricos e dos usuários de água. Ressalta-se no § 

1º que somente nos regimentos internos de cada comitê é estipulado a quantidade de 

representantes de cada um desses setores descritos. Ainda implica dizer que no §3º, incisos I e 
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II, se os Comitês estiverem localizados em territórios que abrangem terras indígenas, deverá 

ser incluído nos mesmos, representantes da FUNAI e das próprias comunidades indígenas. 

(BRASIL, 1997). Conforme o art. 40, da Lei 9.433/97, “Os Comitês de Bacia Hidrográfica 

serão dirigidos por um Presidente e um Secretário, eleitos dentre seus membros.” (BRASIL, 

1997). Caubet (2000, p. 157) diz que “nem tudo o que é chamado de participação, representa 

efetivamente uma oportunidade de tomar decisão, em pé de igualdade ou com condições 

mínimas de influenciar em alguma maneira no resultado final”. 

Observa-se então que a composição neste modelo, envolve as três partes – poder 

público, sociedade civil e usuários de água, descrita anteriormente, tende assegurar nas 

tomadas de decisões, a mesma influência a todos os participantes. Deliberar e votar em 

relação a todas as sugestões, planos e projetos apresentados, é uma função que cabe somente 

aos membros do plenário – também regulamentado pelos regimentos internos de cada comitê. 

Porém, as reuniões dos comitês são de livre acesso para a participação de qualquer membro 

da sociedade. 

Portanto, a composição dos Comitês de Bacias Hidrográficas pode ser definida como 

uma participação consideravelmente democrática, em que as tomadas de quaisquer decisões 

são sempre deliberadas em grupo, através de exposições de planos, discussões e votos. Esse 

tipo de composição visa garantir a maior facilidade de interação das partes envolvidas para 

com a comunidade, tornando a intenção de cooperação social cada vez mais aplicada. 

Desde 1948, são criadas algumas entidades gestoras de bacias hidrográficas para 

poder solucionar conflitos a respeito dos recursos hídricos existentes no Brasil. O primeiro 

passo dado com foco no desenvolvimento das bacias, foi a formação da Comissão do Vale do 

São Francisco – CVSF. (LACORTE, 1994). Em março do ano de 1978, foi criado o Ceeibh - 

Comitê Especial de Estudos Integrados de Bacias Hidrográficas. Os comitês dessa época eram 

constituídos somente por entidades do poder público e funcionavam como órgãos auxiliares 

ao Ceeibh. Em 1988, a Constituição Brasileira introduziu o gerenciamento dos recursos 

hídricos, incluindo até mesmo os subterrâneos. Depois de uma série de manifestações e 

acontecimentos, foi aprovada, em 1997, a Lei nº 9.433. Lei essa que estabeleceu um grande 

marco na implementação dos Comitês de Bacias Hidrográficas no Brasil. (KETTELHUT et 

al, 1998). 

Diante dos pontos descritos acima, verifica-se que os Comitês de Bacia passaram por 

uma importante mudança até chegar ao que é hoje. Há diferença, por exemplo, na sua 

composição: o que antes era integrado apenas por membros do poder público, agora conta 

com a integração de até mesmo, usuários de água. É possível também, destacar que os 
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comitês contribuem de uma forma bastante influente nas decisões relacionadas aos recursos 

hídricos. 

 

2.1.1 A importância dos meios de conservação dos recursos hídricos 

 

É de conhecimento que a água é um recurso natural que não é infinito, a 

sobrevivência não só dos seres humanos, mas também de todos os seres vivos, está ligada 

diretamente àdisponibilidade desse líquido. Existe uma total dependência desse recurso, sem a 

sua presença é impossível existir algum tipo de ocupação e/ou interação no Planeta Terra. 

Logo, ter consciência disso e cuidar dos recursos hídricos é substancial para a preservação da 

vida. 

Sabe-se também que cerca de três quartos de toda a área do planeta é coberta por 

água. Porém, apenas 3% dela é de água doce, ou seja, disponível para uso. Dessa pequena 

disponibilidade de água doce global, estima-se que o Brasil detém, aproximadamente, 12%. 

(BRASIL, 2017). 

Selborne (2001, p. 9) argumenta: “A água, fonte de vida, é igualmente um recurso de 

valor econômico e uso coletivo, que deve ser gerido de maneira a não provocar conflitos ou 

desequilíbrios entre países ou dentro de um mesmo país.” 

Diversas atividades humanas se desenvolvem a partir do uso dos recursos hídricos, 

como por exemplo, abastecimento urbano e industrial, saneamento básico, irrigação, geração 

de energia a partir das hidrelétricas etc. São atividades de extrema necessidade para a 

sociedade, mas esse uso deve ser regulado e cada vez mais, executado com o pensamento 

completamente voltado para a sustentabilidade e diminuição do desperdício. 

Até o surgimento da Lei das Águas, em 1997, era adotado no Brasil, um modelo de 

gestão por gerenciamento pelo tipo de utilização da água, para o qual atuavam vários órgãos e 

entidades públicas com suas devidas funções. No entanto, esse modelo era regido de forma 

totalmente desarticulada, ineficiente e falha. (BRASIL, 1997). 

Identifica-se, à vista disso, a importância da criação da Lei das Águas que institui o 

Sistema Nacional de Recursos Hídricos.  

 

2.1.2 A problematização do consumo dos recursos hídricos na agricultura 

 

Após serem tratadas as questões referentes a atuação e à participação dos Comitês de 

Bacia e a relevância das medidas de conservação da água, aborda-se, então, de que forma o 
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consumo dos recursos hídricos para a produção de grãos e agricultura em geral tem-se tornado 

um problema. 

Em primeiro momento, ressalta-se que a água é um fator extremamente crucial na 

produção de alimentos. O domínio da prática da agricultura surgiu no período neolítico, 

quando as civilizações começaram a se organizar de forma fixa às margens de rios e lagos, 

desde então, só vem avançando mais e mais, tornando-se uma das principais atividades 

econômicas. Infelizmente, nos dias de hoje, junto com a evolução também surgem os 

problemas ambientais. A prática da agricultura é considerada a atividade que mais consome 

água no mundo. 

Como já bem pontuado no subtópico anterior, a água é um recurso de caráter natural 

e finito, e é tida como uma das maiores e mais relevantes preocupações do futuro da 

humanidade. Acerca disso, cada vez mais despontam questionamentos por parte da sociedade 

sobre como está sendo promovido seu uso por diversos setores produtivos. A agricultura tem 

sido julgada como suposta consumidora de mais da metade das reservas globais de água doce. 

(BRASIL, 2018). Em relação ao Brasil, Capozoli (2014, on-line) traz os seguintes dados: 
 
 
Estima-se que 72% de toda água desperdiçada no Brasil escape pela evaporação e 
por sistemas precários de irrigação agrícola. De toda a água doce consumida, 70% 
vão para a agricultura. A área irrigada no país equivale a cerca de 6 milhões de 
hectares, para um potencial de 30 milhões de hectares. Significa que o consumo nas 
plantações poderia ser cinco vezes maior. Significa também que o desperdício pode 
crescer nessa mesma velocidade, tornando-se um dos maiores “vazamentos” do 
planeta. 
 
 

Wutke et al (2000 apud BIZARI et al, 2009, p. 2073) afirmam: “o uso inadequado 

dos recursos hídricos na agricultura visando às altas produtividades é um dos fatores que tem 

contribuído para seu desperdício, com consequências indesejáveis ao meio ambiente.” 

Com o considerável crescimento da agricultura, principalmente, no que diz respeito à 

produção de grãos, os agricultores geralmente utilizam o método de irrigação conhecido como 

pivôs. Esses pivôs acabam gerando muito desperdício, por isso devem ser utilizados com 

equiparação e consciência ecológica, pois o mal planejamento pode causar sérios desastres 

ambientais. Na agricultura, além da etapa da irrigação que consome todo o percentual de água 

citado, há também uma quantidade destinada a outros fins. 

A Lei n.º 12.787/13 é responsável por instituir a Política Nacional de Irrigação, que 

deve ser executada em todo o território nacional. O art. 3º dessa lei traz os princípios pelos 

quais a Política Nacional de Irrigação é regida, voltado aos aspectos que fazem relação ao uso 

dos recursos hídricos podem ser citados os incisos I e II, que são respectivamente “uso e 
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manejo sustentável dos solos e dos recursos hídricos destinados à irrigação”; e “integração 

com as políticas setoriais de recursos hídricos, de meio ambiente, de energia, de saneamento 

ambiental, de crédito e seguro rural e seus respectivos planos, com prioridade para projetos 

cujas obras possibilitem o uso múltiplo dos recursos hídricos.” (BRASIL, 2013). 

O art. 6º da lei 12.787/13 diz que “os Planos de Irrigação visam a orientar o 

planejamento e a implementação da Política Nacional de Irrigação, em consonância com os 

Planos de Recursos Hídricos”, e descreve um conteúdo mínimo que abrange nesse contexto. 

Coloca-se aqui em destaque, o § 3º, o qual dispõe: “Na elaboração dos Planos Estaduais de 

Irrigação, as unidades da Federação deverão consultar os comitês de bacias de sua área de 

abrangência.” (BRASIL, 2013). 

Diante do exposto, pode-se fazer as seguintes pontuações: a amplificação da 

agricultura irrigada constitui-se uma questão preocupante, uma vez que está ligada ao 

gradativo consumo e às restrições de ociosidade de água; a participação de entidades e 

programas de gerenciamento se faz muito importante,além de a continuidade nos projetos 

tecnológicos de redução do desperdício e a conscientização da sociedade produtiva; e a 

necessidade de aplicação mais rigorosa das medidas de conservação já existentes com a 

criação de novos meios. 

 

3 METODOLOGIA 

 

No presente artigo, foi aplicada uma metodologia que consistiu em viabilizar a 

coleta, análise, interpretação, dedução e resultado dos dados obtidos a partir da problemática 

criada por este trabalho. Desse modo, a metodologia realizada foi uma pesquisa exploratória 

de cunho qualitativo, com fontes primárias (pesquisa de campo) e secundárias (referencial 

teórico), além de contar com a utilização das técnicas de pesquisa a abordagem conceitual 

(investigação teórica) e entrevista semiestruturada (pesquisa empírica). 

O tipo de pesquisa utilizada, que nesse caso foi a qualitativa, consiste em um tipo de 

pesquisa na qual “não foram utilizados métodos quantitativos, tendo como objetivo discutir 

apenas os pontos teóricos.” (COLLINS; HUSSEY, 2005, p. 26). Diante isso, tem-se que o 

trabalhou buscou a qualidade e desenvolvimento dos dados e informações obtidas, em vez de 

trabalhar noções em quantidade. Os pontos abordados dispensam tal mensura. 

No que se refere às fontes de pesquisa, foram utilizadas: fontes primárias, que se 

definem como “aquelas que contêm a informação como apresentada em sua forma original, 

inteira, isto é, não condensada nem resumida, não selecionada nem abreviada. São 
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documentos de transmissão em primeira mão.” (PASSOS; BARROS, 2009, p. 121). E fontes 

secundárias, caracterizadas “por conter informações retiradas das fontes primárias. Os 

conhecimentos são apresentados de forma sintética em alguns casos, analíticas em outros, 

segundo uma ordenação ou sistematização que facilita a consulta.” (PASSOS; BARROS, 

2009, p. 121). Desse modo, as duas fontes descritas acima foram de grande importância para a 

elaboração do presente trabalho, para tanto as fontes secundárias trataram-se dos elementos 

incorporados ao referencial teórico, e as fontes primárias, trataram-se dos dados coletados, 

discorridos e trabalhados na pesquisa empírica. 

Quanto às técnicas de investigação teórica, foram aplicadas a normativa e a 

conceitual. A técnica normativa representa um meio de investigação que coloca em foco o 

estudo normativo-jurídico de determinado fenômeno, de imposição jurídica, acompanhada de 

comentários doutrinários a respeito de algum tema de pesquisa. Já a técnica conceitual, 

consiste em uma outra forma de investigação, um modelo de análise, em que é possível 

organizar uma coerência do tema estudado, alicerçado em técnicas bibliográficas (BITTAR, 

2014). 

Por último, a técnica empírica de pesquisa utilizada foi a entrevista semiestruturada, 

fundamental para este estudo. Segundo Marconi e Lakatos (2011) a entrevista é caracterizada 

como um dos instrumentos básicos para a coleta dos dados, visto que ocorre uma conversa 

oral, geralmente entre duas pessoas, o entrevistador e o entrevistado. Toda entrevista a busca a 

compreensão de informações, conhecimentos, perspectivas e experiências de seus 

entrevistados. Sobre o tipo de entrevista semiestruturada, é assim definida “quando o 

entrevistador tem liberdade para desenvolver cada situação em qualquer direção que considere 

adequada. É uma forma de poder explorar mais amplamente a questão.” (MARCONI; 

LAKATOS, 2011, p. 279). Essa técnica empírica foi essencial para consolidar a pesquisa, 

pois promoveu uma relação com os integrantes para poder examinar e descrever as questões 

apresentadas tanto de forma individual como na totalidade, ocasionando também efetividade, 

veracidade e confirmação dos pontos abordados no estudo, tendo em conta que expôs em sua 

competência uma forma objetivamente clara na exação dos dados. 

 

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

O presente trabalho utilizou a “Cooperação Social dos Integrantes dos Comitês de 

Bacias Hidrográficas no Noroeste Mineiro” como temática norteadora da pesquisa, tendo 

motivação do trabalho a seguinte problemática: como a participação social dos Comitês de 
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Bacias Hidrográficas contribui para a preservação dos recursos hídricos, principalmente em 

relação à utilização para a agricultura no Noroeste Mineiro atualmente?  

Com o intuito de responder à problemática descrita acima, realizou-se uma pesquisa 

de campo no dia 20 de maio de 2019, por meio de uma entrevista semiestruturada com 01 

(um) conselheiro que integra o Comitê de Bacia Hidrográfica do rio Urucuia na parte da 

Sociedade Civil, cuja sede está localizada no município de Unaí/MG. 

O primeiro questionamento realizado refere-se a “Como se dá a participação da 

sociedade com os Comitês de Bacias Hidrográficas?”, obteve-se a seguinte resposta: 
 
 
Na verdade, quando você fala em sociedade aqui ó, é pelo fato do comitê ser um parlamento […]. 
Comitê é um conselho, é um parlamento das águas, ou seja, é onde serão discutidos tudo que se 
relaciona com água, gestão, se você tem uma área degradada por exemplo, precisa concertar, pois 
a água depende do solo. Aí cê me pergunta “mas só lá na zona rural que ocorre degradação?” Não 
ue, aqui também, principalmente na cidade. […] Veja bem como é que a coisa é complexa. Sabe, 
quando cê fala em comitê e você fala “sociedade” “como é que a sociedade participa?” Se ele é um 
conselho, mas como é que há paridade nesse conselho, vocês vão se perguntar. Mas conselho, 
como que ele é dividido? Aí é que vem a parte mais interessante. Ele é dividido em usuários de 
água, que é produtor rural, aquele pessoal que mexe com hidrelétricas, indústrias, COPASA, 
SAAE, são tudo usuários. E quem mais? Poder Público. Qual poder público é esse cês deve tá 
pensando. É a polícia federal, polícia estadual, polícia municipal. Quem estiver em território e 
quiser participar, o regimento interno do comitê aceita, isso é altamente democrático, aqui, 
altamente democrático . Aí vem depois a parte mais interessante ainda ó, que eu sublinhei aqui pra 
vocês, a Sociedade Civil, é a que eu faço parte, sempre fiz parte da sociedade civil, mesmo como 
agrônomo, eu podia ser parte dos usuários? Podia, não sou fazendeiro mas sou consultor. Mas 
sempre fiz parte da sociedade civil […]. (Entrevistado 01 - Conselheiro do CBH - Pergunta 01- do 
Apêndice) (sic) 
 
 

Nota-se e confirma-se, pelo que foi dito pelo entrevistado, o modelo de integração 

participativo dos comitês representa o mesmo já comentado anteriormente no artigo (item 

2.1). Trata-se da composição que envolve o Poder Público, a Sociedade Civil e os Usuários de 

água. 

Sobre a forma de relação dessa composição, Porto e Porto (2008, p. 57) argumentam: 
 
 
Para que o sistema evolua, torna-se necessário que o processo participativo de 
discussão e de integração entre os setores de governo, técnicos e usuários desses 
recursos mantenha os canais de diálogo abertos. Em outras palavras, é necessário 
que os responsáveis pela decisão e a sociedade consigam administrar seus conflitos 
em sistemas extremamente complexos, como é o caso do gerenciamento de recursos 
hídricos. 
 
 

Pode-se verificar quehá claro entendimento entre os interesses dos 03 (três) 

segmentos já descritos, o que representa ser um fator muito relevante para a cooperação social 

que o comitê desenvolve. A composição é feita desse modo exatamente para garantir um 
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maior plano democrático, representando uma verdadeira participação da sociedade no 

ambiente de políticas públicas. 

O segundo questionamento realizado refere-se a “Quais as principais medidas de 

preservação dos recursos hídricos promovidas pelos Comitês de Bacias Hidrográficas? Existe 

alguma ação direcionada a produção agrícola na região?”, obtendo-se a seguinte resposta: 
 
 
[…] o comitê de bacia hidrográfica, ele é um instrumento de gestão. O instrumento mais 
importante pra nós é o Plano Diretor de Recursos Hídricos, é um calhamaço de documento, é 
quase mil e tantas folha. Ali tá todas, tão todas as diretrizes sabe, o quê que você vai fazer na sua 
bacia. Aí a gente responde a pergunta “o que fazer, como fazer e quanto vai me custar?”. […] O 
que adianta ter um belo projeto se num tem recursos financeiro pra isso, né. Então aí tem a 
cobrança. [...] Essa cobrança pelo uso da água do Comitê do rio Urucuia, que é um rio federal, isso 
retorna pra nós em forma de projeto. Mas aí também não adianta ter dinheiro se não tem projeto, aí 
a gente tem entrado via comitê por causa da experiência que nós temos, porque se elabora um 
projeto básico pra mandar pra eles lá, eles aprovando já retorna esse recurso. Então nós temos dois 
municípios [...] Uruana e Bonfinópolis desde 2012, entre 2012 e 2013, começamos a trabalhar isso 
aí, os Projetos de Recuperação Hidroambientais visando a produção de água em quantidade e 
qualidade. Tem um curso de água, um manancial, que deságua no São Miguel, que vai pro 
Urucuia, cê precisa ver o tanto que já melhorou a quantidade de água nesses últimos cinco anos 
que a gente vem trabalhando, é operação formiguinha sabe, pra um trabalho na área agronômica 
evidentemente, que favorece a infiltração dessa água, chuva, como tô referindo aqui, porque a 
chuva tem que entrar no solo pra depois sair na nascente, esse é o ciclo virtuoso da água e não essa 
água que corre aí, definitivamente não. Então respondendo essa pergunta de vocês aqui, existe 
ações relacionadas a produção sim. E outra mais importante ainda é o ZAP ó, Zoneamento 
Ambiental e Produtivo. Nesse aqui o dinheiro sai do bolso do produtor, então produtor rural tá 
financiando isso. Mas aonde que o governo entrou aqui? Foi na implantação dessa metodologia, 
por que o ZAP é uma metodologia que o governo demorou quase seis anos pra disponibilizar pro 
produtor rural, então na verdade é uma parceria público-privado, o governo não tem dinheiro pra 
financiar por exemplo, nós técnicos pra fazer esse ZAP pra eles, tá tendo uma parceria, isso aqui já 
tá sendo implantado em Bonfinópolis e aqui nessa chapada que vocês vão pra Brasília né, também 
tá sendo implantado, e já não vai parar mais, não vai parar mais [...].(Entrevistado 01 - Conselheiro 
do CBH - Pergunta 02 do Apêndice) (sic) 
 
 

Assim, pode-se observar que os preceitos para atingir praticamente todas as ações 

dos Comitês de Bacias Hidrográficas estão no Plano de Recursos Hídricos. Tal plano foi 

aprovado pelo Comitê do Rio Urucuia a partir do ano de 2013. Diante do exposto acima, é 

possível concluir que existem sim, medidas de conservação destinadas à produção agrícola, 

sendo trabalhadas na região de abrangência do comitê, como por exemplo, os dois projetos 

citados pelo entrevistado: os Projetos de Recuperação Hidroambientais e o ZAP – 

Zoneamento Ambiental e Produtivo. 

Comprova-se e complementa-se o que o entrevistado diz sobre o ZAP, de acordo 

com o que é descrito no art. 2º do Decreto 46.650/2014, no qual se lê que essa metodologia 

mineira tem como objetivo: “a disponibilização de base de dados e informações que 

subsidiarão a formulação, a implantação e o monitoramento de planos, programas, projetos e 



266 
 

ações que busquem o aprimoramento do planejamento e da gestão ambiental por território no 

Estado.” (MINAS GERAIS, 2014). 

Dentro do Plano de Recursos Hídricos, a “cobrança e outorga são vistos como 

instrumentos fundamentais de controle e realização de políticas.” (FRACALANZA; JACOBI, 

2005, p. 47). 

Por fim, nota-se que a promoção de atividades que preservam os recursos hídricos 

são funções básicas dos Comitês de Bacias Hidrográficas. No plano diretor, vêm as ações a 

serem implementadas para contornar a degradação ambiental, que é identificada por estudo na 

bacia hidrográfica. A cobrança pelo uso da água é considerada uma das principais 

competências dos comitês, retornando em forma de recurso financeiro para a realização de 

futuros procedimentos do comitê em sua bacia. A execução tanto dos Projetos de 

Recuperação Hidroambientais, como do ZAP, tem sido trabalhada a fim de trazer resultados 

notórios e satisfatórios. 

Já o terceiro questionamento realizado refere-se a: “Como a legislação tem 

interferido nas atribuições dos Comitês de Bacias Hidrográficas?”, obtendo-se a seguinte 

resposta: 
 
 
Vocês tem acompanhado na televisão que os atuais governos vem fazendo reformas profunda, 
inclusive fechando alguns comitês entre aspas, só que é importante que guarde isso: não foi 
afetado, nem poderia ter sido afetado porque isso aqui é uma conquista da carta magna, ou seja, da 
constituição brasileira, não dá pra chegar e falar “tá fechado”. A Lei das Águas também, a estadual 
13.199, então tá tudo blindado. Os comitês de bacias hidrográficas tão blindados, não tem como 
você interferir né, de forma digamos assim, prejudicial, pois é questão institucional. O que tá na 
legislação, tá garantido. […] Na verdade a legislação não interfere no comitê, e sim o comitê 
interfere pra que benefícios sejam trazidos pra nossa região, isso sim o comitê articulou com o 
pessoal lá em Belo Horizonte, do SISEMA, SEMAD, IGAM, IEF, e atualmente do URGAS. O 
IGAM tá sediado lá em BH, longe daqui, são 600km, Como que cê vai fazer uma gestão no seu 
território, centralizado em BH? Então veio e abriu, ou seja, descentralizou as ações para que o 
URGAS faça essa função do IGAM aqui na nossa região. Então é uma das conquistas nossas. 
Existem muitas coisas que o governo não faz sem consultar o comitê. O comitê, como já falei, é 
um parlamento das águas que tem função deliberativa, normativa e consultiva né, a primeira 
instância. Qualquer cidadão pode participar, agora quem tem direito a voto é o conselheiro, ele é 
escolhido pelo sistema eleitoral muito transparente porque o governo tá de olho nisso aí, o governo 
estadual. Tudo é empossado pelo governador, mas veja bem, é um conselho de Estado, não é um 
conselho de governo. Entra governo, saí governo não altera os comitês. (Entrevistado 01 - 
Conselheiro do CBH - Pergunta 03 do Apêndice) (sic) 
 
 

Como se pode observar, os Comitês de Bacias Hidrográficas não têm dependência 

dos períodos governamentais, ou seja, não sofrem alterações pelo fato das mudanças de quem 

está no poder nas esferas municipal, estadual e federal. Conclui-se que outras entidades 

cooperam junto aos Comitês criando, até mesmo, novos órgãos com a finalidade de facilitar a 



267 
 

eficácia da gestão e dos projetos; e que os Comitês, como o entrevistado cita, são vinculados 

ao Estado e não ao governo. 

A Constituição Brasileira, no art. 225, diz que “todos têm direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de 

vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para 

as presentes e futuras gerações.” (BRASIL,1988). 

A Lei Estadual 13.199/1999, relata em seu art. 49 que “a participação de 

organizações não governamentais com objetivo de defender interesses difusos e coletivos da 

sociedade será permitida mediante credenciamento pelo SEGRH-MG, na forma de 

regulamento próprio aprovado por meio de decreto do Poder Executivo” (MINAS GERAIS, 

1999). 

Portanto, entende-se que as leis, tanto federais quanto estaduais, estão consolidadas 

dentro de um Estado de espécie democrática de direitos garantidos pela Constituição 

Brasileira e pela Política Nacional/Estadual de Recursos Hídricos. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com o propósito de analisar a cooperação social dos Comitês de Bacias 

Hidrográficas no Noroeste Mineiro, tema norteador deste trabalho, delimitou-se na qualidade 

de objetivo geral desta pesquisa, analisar a influência dos Comitês de Bacias Hidrográficas, 

como se dão as formas de controle e administração, a ligação com a legislação e a 

participação social. 

Para tal fim, 03 (três) tópicos no referencial teórico abordaram, respectivamente, 

acerca do funcionamento dos comitês de bacias hidrográficas e a utilização dos recursos 

hídricos, a importância dos meios de conservação dos recursos hídricos, e por fim, a 

problematização do consumo dos recursos hídricos na agricultura. E, na parte empírica, foi 

realizada uma entrevista com a finalidade de extrair informações que complementassem e 

verificassem as questões relacionadas a: como se dá a participação da sociedade com os 

Comitês de Bacias Hidrográficas; quais as principais medidas de preservação dos recursos 

hídricos promovidas por esses Comitês e se existe alguma ação direcionada a produção 

agrícola na região; e por último, como a legislação tem interferido nas atribuições dos 

Comitês de Bacias Hidrográficas. 

O primeiro objetivo do trabalho foi verificar a importância da aplicação dos meios de 

preservação dos recursos hídricos, e foi alcançado. O resultado pode ser observado 
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principalmente nos itens 2.1.1 e 2.1.2, nos quais leva-se em consideração que os recursos 

hídricos são finitos e que é necessário planos e projetos voltados para o uso de forma 

regulada, ademais, quando diz respeito às áreas que têm produção agrícola, atualmente 

considerada como uma das atividades que mais consomem água. O segundo objetivo também 

foi alcançado, a saber, identificar a participação do município de Unaí-MG e região no 

processo de gestão dos recursos hídricos junto aos Comitês em que está inserido. Na análise e 

discussão de resultados (item 4) através da entrevista com um dos conselheiros do Comitê de 

Bacia Hidrográfica do Rio Urucuia, com sede presente no município de Unaí-MG, e com 

outros estudos, sendo possível destacar que na região do Noroeste Mineiro existem 2 (dois) 

principais comitês que cuidam das bacias hidrográficas, sendo eles o CBH do rio Urucuia e 

CBH do rio Paracatu, ambos com uma gestão bastante participativa e estão aplicando várias 

metodologias em prol da preservação e menos desperdício da água, como por exemplo o 

ZAP, aplicado desde 2014, o entrevistado cita e comenta que vem trazendo resultados 

notórios. O terceiro e último objetivo, caracterizar a cooperação política e administrativa de 

outros órgãos normativos e da legislação para com os Comitês de Bacias Hidrográficas, foi 

possível ser alcançado, tendo em vista a influência e cooperação mútua que os comitês detém 

junto a outros órgãos, de forma que podem estar vindo até mesmo a criar e estipular novos 

tipos de entidades para uma melhor efetividade. 

Desta forma, a atuação dos integrantes dos Comitês de Bacias Hidrográficas na 

sociedade se dá por meio de uma gestão consideravelmente participativa e democrática com 

seus direitos e competências assegurados pela legislação, sendo uma instituição de Estado e 

não de governo, que promove debates; planos estratégicos; palestras, entre outros assuntos, 

visando à conservação dos recursos hídricos da área da bacia de sua responsabilidade.  

Sendo assim, conclui-se que quanto mais a sociedade estiver inteirada do assunto, 

mais poder de influência os órgãos normativos que são os Comitês de Bacias Hidrográficas 

terão, para poderem planejarmelhor utilização da água para o bem comum das 3 partes que 

estão na composição dos comitês e de toda a sociedade em geral, indo de acordo com as 

normas e tendo grande eficácia no principal propósito deles, comentado desde o início do 

trabalho, que é a preservação dos recursos hídricos.  

Enfim, baseado nos fatos pesquisados e nos dados tratados, sugere-se uma proposta 

de continuidade, ou nova pesquisa que se relacione de alguma forma com o tema, para a 

difusão de informações deste assunto, já que é de interesse de todos, e considerando também 

que os problemas ambientais vêm ganhando cada vez mais espaço e importância no âmbito 

jurídico. 
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MOBILIZAÇÃO SOCIAL EM PROL DA CRIMINALIZAÇÃO DA HOMOFOBIA: um 
resultado encontrado no STF 
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RESUMO: O presente artigo tem como objetivo mostrar como a mobilização social teve 
importância na criminalização da homofobia. Primeiro, descreveu-se o projeto de lei que foi 
votado pelo STF (PL 860), logo após, outros projetos que defendem a criminalização da 
homofobia (PL 122) e, por último, a lei do preconceito. Segundo, explicou-se o que é 
mobilização social, rede social como uma potente ferramenta e como isso ajudou na 
criminalização da homofobia. E por último, foi feita uma análise de jurisprudência, 
analisamos três julgados em diferentes situações para reforçar a ideia do Ado-26 e por fim, as 
considerações, concluindo o quão é importante criminalização na vida de diversas pessoas que 
compõem esse gênero.  
 
Palavras chave: Mobilização social. Homofobia. Ado-26. 
 
1 INTRODUÇÃO 
 

A homofobia ocorre de diversas formas, “no Brasil morre 1 homossexual a cada 

hora” (SOBRINHO, 2019). Nos últimos anos, diversos Projetos de Lei foram discutidos no 

Congresso (PL 860 e PL 122),também diversas mobilizações, como parada gay, aconteceram 

para chegar a uma criminalização, até que o STF trouxe à pauta se a criminalização da 

homofobia deveria ser efetivada ou não, através do Ação Direta de Inconstitucionalidade. 

Para o desenvolvimento deste estudo foi necessária a seguinte pergunta: como a 

mobilização social ajudou na decisão do STF para continuar o processo de criminalização da 

homofobia? Os objetivos específicos têm por finalidade verificar quais são os Projetos de Lei 

criados no Brasil a favor da criminalização da homofobia; conhecer o conceito de 

mobilizaçãosocial pelas redes sociais, e como ela pode ajudar na mobilização do judiciário em 

criminalizar a homofobia; e verificar a importância de igualdade dos LGBT’s com outras 

minorias já protegidas por lei. 
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A escolha do tema se deu, por ser um bem atualainda não pautado, seria importante 

discuti-lo, já que os homossexuais devem ter seus direitos resguardados com tantas outras 

pessoas. Assim trazendo mais solidificação do respeito na sociedade. 

O tipo de pesquisa aplicado foi exploratório, em que se usa a mobilização como uma 

forte contribuinte para a criminalização da homofobia. A abordagem foi qualitativa, já que 

foramusados julgados para reforçar a ideia geral do trabalho, e procedimento teórico 

normativo com citação de normas e julgados. 

Assim, para tal este estudo, foram estabelecidas a análise de jurisprudência (4). Leis 

contra o Preconceito (n º 7716) e Projetos de lei contra a homofobia (PL 122 e PL 860) (1). 

As definições da mobilização social, e como ela foi importante para a criminalização da 

homofobia (3). O que possibilitou o alcance dos resultados descritos nas considerações finais 

do presente trabalho, representando a quinta e última parte. 

 
2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 
2.1 NA INEXISTÊNCIA DE LEI CONTRA A HOMOFOBIA PROJETOS DE LEI 
CONTRA ESTA E LEI CAÓ. 
 

Neste tópico serão apresentados o Projeto de Lei Nº 122, o projeto de lei 860 e a lei 

7716 que foi mudada com a PL 860 e que seria mudada caso a PL 122 fosse aprovada, 

também alguns julgados, e a visão de juristas e o ocorrido que deu um subnome a esta PL 

122. 

O projeto de lei 122 criado em 2006 se deu com os objetivos de “alterar a lei 7716 de 

5 de janeiro de 1989, que define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor, dà 

nova redação ao § 3º do art. 140 do Decreto de lei nº 2849 de 7 de dezembro de 1940 – 

Código Penal, e ao art. 5º da Consolidação das leis do trabalho, aprovada pelo Decreto de Lei 

nº 5.452 de 1º de maio de 1943, e da outras providências” (BRASIL,2006, p.1). 

É considerável destacar que vários juristas consideraram esse projeto como 

constitucional, pesquisas por todo o Brasil apontaram que a população era a favor da 

criminalização da homofobia. A PL 122 foi chamada de Lei Alexandre Ivo, em homenagem a 

um garoto de 12 anos que foi torturado e morto por quatro homens em São Gonçalo-RJ. 

Depois de passar duas legislaturas (8 anos) sem nenhum tipo de aprovação a PL 122 foi 

automaticamente arquivada. 

O Projeto de Lei 860, criado em 2019, tem a mesma relevância da PL 122, só que o 

Supremos Tribunal Federal votou para dar continuidade ao julgamento da criminalização da 
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homofobia e reconhecer a omissão inconstitucional do Congresso, no dia 23 de maio de 2015, 

sendo que 9 dos 11 ministros votaram a favor. 

É necessário que o projeto de lei 860/2019 seja aprovado pelo Senado, graças a 

mudança de catalogação de outras concepções de sexualidade, “A concepção de que meninos 

vestem azul e meninas rosa, é uma catalogação ultrapassada, já que o padrão normativo 

heteronormativo é incompatível com a diversidade de caráter sexual da sociedade atual” 

(MELO,2019, p.1)  

O Projeto de Lei 860 tem como objetivo “alterar a Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 

1989, para definir e punir os crimes resultantes de intolerância, discriminação ou do 

preconceito por sexo, orientação sexual e identidade de gênero” (BRASIL,2019,p.1a) para o 

tem como explicação a seguinte ementa “altera a Lei que estabelece crimes relativos à 

discriminação para incluir em seu contexto condutas de discriminação motivada por questões 

de sexo, orientação sexual ou identidade de gênero” (BRASIL, 2019, p.1b). 

Os dois projetos de lei foram criados para que a Lei 7716, “Lei Caó” que pune 

preconceito, xenofobia e intolerância religiosa, também punisse da mesma forma a 

homofobia.  

A lei 7716, criminaliza preconceitos do tipo de racismo, injúria religiosa e xenofobia, 

estáem vigor desde 21 de setembro de 1990, data de sua publicação. Por toda história do 

Brasil, o negro, principal personagem beneficiado pela lei Caó, esteve presente em sua 

criação, antes como escravo e a partir da Lei Áurea de 1888 um cidadão livre, só que existe, 

ainda no Brasil, parcelas da sociedade que discriminam pessoas negras. 

Conforme Ayres, comenta é necessária uma lei que proteja minorias contra o 

preconceito seja ele de etnia, religião ou lugar de origem. 
 
 
O comportamento do homem, ao longo da história da humanidade, sempre foi 
diferenciado para alguns grupos, sobretudo na origem étnica. O racismo vem surgir 
como desculpa para o tratamento desigual dessa etnia. Neste contexto, pode-se dizer 
que o preconceito é um entrave ao desenvolvimento e ao relacionamento fraterno da 
humanidade. É uma arma que dói que perfura e maltrata. É indiscutível sentir o 
preconceito e não sofrer, pois só quem já o sentiu é capaz de descrevê-lo. 
 
 

Contudo, a Lei 7716 apresenta inúmeras falhas, já que sua aplicação deve a 

determinadas situações do cotidiano, em que a pessoa sofra um determinado tipo de 

preconceito em um determinado local, esquecendo de aplicar-se de forma mais ampla. “A lei 

7716 é pouco usada, porque, segundo alguns juristas é uma lei defasada, uma lei ruim, que 

especifica onde o negro não pode ser discriminado, em salões de beleza, restaurante, hotéis, 
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nunca tirando o fato de que o racismo acontece todos os dias, só que a lei é vaga de uma 

forma ampla, deixando de lado o preconceito em sua essência”. (SCARTON,2017, p.1) 

Mesmo sendo uma lei pouco usada, ainda tem vigor sobre discriminações de 

racismo, injúria religiosa e xenofobismo. Por Exemplo 
 
 
REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. ILEGITIMIDADE ATIVA 1. Os conselhos 
indigenistas não possuem legitimidade ativa em matéria penal. Deve, portanto, ser 
rejeitada a queixa-crime porque não cabe a ação penal privada proposta, que é 
subsidiária da pública para imputar a prática dos crimes de racismo e a incitação à 
violência e ódio contra os povos indígenas. 2. Embargos de declaração recebidos 
como agravo regimental, a que se nega o provimento. (BRASIL,2014, p.1) 
 
 

Dessa forma a lei 7716, apresenta pontos positivos e negativos, mas é o terreno em 

que minorias podem viver sabendo que se sofrerem algum tipo de preconceito, não estarão 

sozinhas e também poderão recorrer à justiça, sendo essa minoria homossexual ou qualquer 

outra que vá nascer no decorrer da história humana. Essa lei é necessária para que a sociedade 

viva em repleta e concreta harmonia. 

Portanto, constata-se que não existe ainda uma lei que realmente criminalize a 

homofobia, mas no dia de hoje a PL 860 foi julgada para que tenha continuação. Assim é 

possível alcançar a igualdade, respeito e proteção que todo homossexual e transexual merece. 

 

2.2-MOBILIZAÇÃO SOCIAL EM PROL DA CRIMINALIZAÇÃO DA HOMOFOBIA 

 

Nesta secção será apresentado o termo mobilização social sua importância, 

princípios explicando sua significância, quais foram as maiores mobilizações sociais mais 

importantes do Estado brasileiro e sua importância para o crescimento de qualquer sociedade.  

“A mobilização social ocorre quando um grupo de pessoas, uma comunidade, ou uma 

sociedade decide age com um objetivo comum, buscando, quotidianamente, resultados 

decididos e desejados para todos” (TORO, WERNECK,2007, p.04) 

Vários tipos de mobilização social já ocorreram no Brasil, as maiores foram: Greves 

operárias, Marcha pela família com Deus pela liberdade, Diretas já, Passeatas pró-

impeachment que ocorreram desde 1909 até o ano de 2013. Essas mobilizações agruparam 

milhares de pessoas indo as ruas protestar e clamar pelos seus direitos. 

Qualquer tipo de mobilização social é fundamental para sociedade, seja ela no âmbito 

internacional, nacional, estadual e municipal, conforme Toro e Werneck, sempre buscando 

um BEM comum, uma melhoria. 
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Passa-se nesse momento a apresentar o número de pessoas que usam determinadas 

mídias sociais, a explicação do funcionamento do Colab (mídia social criada para solucionar 

problemas) e como mídias sociais podem ser usadas para o combate a homofobia. 

Hoje em dia a maioria das pessoas, 1 a cada 4, usa uma mídia social, seja ela rede 

social, rede de pesquisa, entre outros, redes sociais comoFacebook, Instagram, Whatsapp, que 

conectam milhões, e até bilhões, de pessoas em todo mundo, essas mídias podem servir como 

ferramentas para qualquer tipo de mobilização social. 

Mídias sociais de tamanho inferior também são criadas para ajudar a solucionar 

problemas de uma determinada sociedade por exemplo o Colab,  
 
 
O aplicativo Colab foi criado em 2013 com o objetivo de servir como ponte entre 
cidadãos e as prefeituras. Nele, as pessoas podem informar problemas na sua cidade, 
sugerir projetos e ainda avaliar serviços públicos. Os dados são enviados aos 
gestores responsáveis. O software foi o vencedor do AppMyCity, que premia o 
melhor aplicativo urbano do mundo (GINDRE,2016, p.28). 
 
 

A criação de mídias sociais como as que solucionam problemas administrativos de 

municípios, como o Colab, também pode ajudar na diminuição da homofobia. 

Portanto pelo número de pessoas que atualmente acessam mídias sociais, esta 

poderia vir a ser uma potente ferramenta para o fim da homofobia, nacional e mundialmente, 

já que informações podem ser acessadas com mais facilidade, e atingir um número potencial 

de pessoas. 

 

2.3 COMO A MOBILIZAÇÃO AJUDOU A CRIMINALIZAÇÃO DA HOMOFOBIA 

 

No seguinte tópico será apresentado como a mobilização social contribuiu para a 

criminalização da homofobia, o papel do STF no julgamento que ajudou na criminalização e 

como as mobilizações homossexuais também foram fundamentais para esse tema, por 

exemplo a parada gay, entre outras. 

“A parada gay de 2006 entrou para o Guinness book sendo a maior parada do 

orgulho LGBT do ano” (MUNIZ, 2019), essa informação coloca mais ênfase em como a 

mobilização social de gays ajudana criminalização brasileira da homofobia. Outros países 

também chamam atenção com paradas gays, por exemplo: Alemanha, África do Sul, Canadá, 

EUA, Israel e Portugal. 

Outra mobilização é a do saber das pessoas, com a facilidade de adquirir notícias que 

hoje dispomos, a homofobia vem sendo conhecida e cada vez mais repudiada, assassinatos, 
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espancamentos, exclusão social são assuntos que pessoas homossexuais sofrem,pelo fato de 

serem homossexuais, assim Facebook, Instagram entre outros espalham notícias e toda 

comunidade fica ciente do que um homossexual sofre. 

Nesta luta a participação do STF foi essencial já que, “O papel do STF na, 

criminalização da homofobia, foi de acelerar o julgamento do processo da homofobia, porque 

acreditou que o ato do Congresso em não votar se aprova a PL 860 ou não como 

inconstitucional” (BARIFOUSE, 2019, p.1), assim com essa ação o congresso votará com 

mais rapidez e resultando na criminalização. 

Pode-se concluir que a criminalização da homofobia nunca esteve tão próxima de 

acontecer, a ação do STF foi um importante passo para que a PL 860 seja aprovada pelo 

Congresso e a homossexualidade ter proteção legal e legitimada. 

 

3 METODOLOGIA  

 

A metodologia deste artigo busca explicar como a mobilização social ajudou para a 

criminalização da homofobia, demonstrando e comparando julgados e descrevendo leis e 

projetos de lei contra Preconceito e Homofobia. 

O presente trabalho é de pesquisa exploratória, na qual se estudam diversos contextos 

e os comparam, “objetiva a maior familiaridade com o problema, tornando-o explícito, ou à 

construção de hipóteses” (KAUARK, 2010, p.28). Com esse tipo de pesquisa, fica mais 

esclarecido e fácil, para chegar ao objetivo geral, já que, para relacionar mobilização social 

com homofobia e a ADO 26, necessita de uma base exploratória bem diversificada. 

A abordagem utilizada neste estudo foi qualitativa, já que foi utilizada a análise de 

julgados em que cita “o ambiente natural é a fonte direta para a coleta de dados e o 

pesquisador é o instrumento chave” (KAUARK, 2010, p.28b). Desta forma, neste trabalho foi 

usado abordagem em que se pode verificar, pesquisar, analisar e comparar dados os dados, 

chegando  

à conclusão esperada. 

No que se refere à fonte, o trabalho foi redigido em fonte primária, já que essa 

pesquisa se faz decorrente da data em que o STF votou o ADO 26, assim, pesquisa primaria é 

aquela nunca tratada por ninguém a não ser você” (NUNES, 2017).  

E, por fim, a técnica empírica deste trabalho é teórica, (normativo/conceitual) e 

Jurisprudencial para um melhor entendimento do tema, para “constituir etapas mais concretas 
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da investigação, com finalidade mais restrita em termos de explicação geral dos fenômenos 

mais abstratos” (LAKATOS e MARCONI, 1992, p.106). 

 

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESUTADOS DA JURISPRUDÊNCIA 

 

Neste trabalho será realizada uma análise da Ação Direta de Inconstitucionalidade 

por omissão 26, que fez com que o STF votasse a favor da PL 860 que criminaliza atos de 

homofobia. 

A referida ação tem como explicação “o reconhecimento do STF como 

inconstitucional, a ação do Congresso em não votar a criminalização da homofobia” 

(BRASIL, 2019), assim essa ação facilita a apresentação da PL 860, mudando a Lei n º 7716, 

tornando a homofobia crime.  

Essa votação ocorreu porque STF reconhece que o Congresso não está cumprindo o 

art. 3º § IV que diz “promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 

idade e quaisquer outras formas de discriminação” (BRASIL, 1988, p.1), ao não dar 

andamento a aprovação ou reprovação da PL 860.  

Portanto, com essa ação o STF, acelerou a votação que o Congresso fará para que a 

PL 860 vire crime quanto antes possível e não aconteça como a PL 122 que foi arquivada. 

Com o andamento da PL 860 está se destinando um caminho mais seguro e favorável 

para os homossexuais, pode se dizer que estão livres de situações como os seguintes julgados: 

agravo regimental no agravo em recurso especial: AgRg no AREsp 613134 PA 

2014/0303801-5; recurso ordinário: RO 0011357-89.2015.5.01.0036; Nº 

00014519720135240006. 

No primeiro julgado, apresenta-se o julgado agravo regimental em recurso especial: 

AgRg no AREsp 613134 PA 2014/0303801-5 que foi julgado no STJ, e traz uma situação em 

que um homossexual é morto por ação homofóbica e, também, a opinião de um estudante 

universitário de Direito da UNICERP. 

O seguinte trecho do julgado demonstra a ação violenta dos acusados: 
 
 

A reprovabilidade da conduta delituosa praticada pelo agravante foi bem 
evidenciada pelo modus operandi empregado no cometimento do delito- o agravante 
era líder de um grupo de gótico que se autointitulava “vampiros”. Por razões 
homofóbicas, ele e dois amigos atraíram a vítima para um cemitério, fizeram-na 
desmaiar com um soco, a estrangularam, bateram nela com uma cruz, mordera seu 
pulso, provaram seu sangue e depois a deixaram em uma cova. (BRASIL, 2019, p.1) 
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Sabe-se que os homossexuais estão expostos ao perigo, de diversas formas, um 

grande exemplo é o julgado acima, e também podem sofrer “discriminação por ser 

homossexual e outras razões de sua vida, como cor, etnia, condição financeira entre outros”. 

(OLIVEIRA, 2017, p.1) 

Como pode constatar, a homofobia ocorre de formas horríveis, e também pode vir 

complementada por outros tipos de preconceitos. É primordial e uma lei positiva, que puni 

essas ações, que seja feita com emergência para que esse hábito seja exaurido da nossa 

sociedade. 

Será apresentado um ato de homofobia no ambiente de trabalho, segundo o Recurso 

Ordinário: RO 0011357-89.2015.5.01.0036. E algumas visões sobre o caso. 

 Segundo o processo que ocorreu no Tribunal Regional do Trabalho, “o rapaz foi 

demitido pelo simples fato de ser homossexual, ao qual o rapaz pede indenização 

considerando a gravidade do dano e sua repercussão”. (BRASIL, 2017, p.1). 

Pode-se concluir que o homossexual pode até passar necessidades por causa da 

homofobia, já que a homofobia não escolhe horário e local para acontecer, pode ser na rua ou 

até no trabalho, punir todo tipo de preconceito é a melhor forma de justiça social. 

É fato que a homofobia não advém só do patrão, também pode vir dos funcionários, 

ou “colegas” de serviço, como o julgado Nº 00014519720135240006 descreve. “Não provada 

a ciência do empregador quanto à ocorrência de comentários impróprios de outros 

empregados, indevida sua responsabilidade, por ausente culpa patrimonial”. (BRASIL, 2015, 

P.1) 

Mesmo o patrão da vítima, dizendo não haver culpa, esse ato dos funcionários que 

agiram com preconceito, por cujo crime nenhum dele foi punido, foi um ato inconstitucional 

que vai contra o art. 3º § IV da CF, o qual deixa explícito que toda forma de preconceito suma 

para promover o bem a todos. 

Como argumentos utilizados, os julgados acima demonstram que o STF ajudou em 

muito o fim da homofobia, a qual pode ocorrer em qualquer lugar e de qualquer forma e em 

qualquer horário, no trabalho, na rua, em locais públicos, a noite de dia, sendo verbal, 

psicológica e até física, a homofobia deve ser acaba já. 

Assim, pode-se concluir que igualdade respeito e liberdade está sendo alcançado por 

essa minoria que desde 2001 luta para aprovar uma lei que os protejam, e por decisão do STF, 

conseguiram o primeiro passo para criminalizar de vez a homofobia. 

Pode-se concluir que, a homofobia pode de vir de várias formas, acompanhado de 

outros preconceitos, psicologicamente, fisicamente, socialmente e até economicamente. A 
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homofobia além de ser um ato repulsivo pela maioria, ainda há pessoas que agem de maneira 

sórdida, aprovar a PL 860 é uma ótima forma de exaurir toda homofobia, assim, punir os que 

ainda insistirem. Todastêm Direito de manifestar sua religião, opinião, dentre outras, a 

homossexualidade também deve ser respeitada. 

 
5 CONSIDERAÇÕE FINAIS 
 

Com o intuito de definir como a mobilização social ajudou a criminalizar a 

homofobia este estudo pautou seu objetivo principal nessa premissa da importância de 

incentivar a União a formular uma lei que criminalize a homofobia com mais pressa possível, 

objetivo observado pelo STF. 

O primeiro objetivo foi demonstrar o Projeto de Lei 860 de 2019 e o Projeto de Lei 

122 de 2006, ambos com intuito de criminalizar a homofobia, no mesmo tópico descrevemos 

a lei 7716 “Lei Caó” de 1990 a qual será modificada caso PL 860 seja aprovada pelo 

Congresso (1), apresentou-se o conceito de mobilização social, a importância das redes 

sociais como um importante base para uma mobilização de peso e como a mobilização social 

ajudou na criminalização da homofobia (2.1 à 2.3). E por fim foram analisados e comparados 

julgados com a decisão do STF em continuar com o julgamento da PL 860(4). 

Assim, a mobilização social teve grande participação na atenção dada pelo STF sobre 

a homofobia, já que é um tema muito conhecido e abordado.Na decisão, o STF agiu com total 

razão ao incentivar o Congresso a aprovar a PL 860, já que o art. 5º § IV diz que todo 

preconceito é punível. 

Portanto, conclui-se que a mobilização social teve uma grande importância já que o 

Brasil hoje é um dos países com pessoas homossexuais, grande parte da população repele a 

homofobia. Assim a PL 860 é uma ação Constitucional. 

Diferentes sites de pesquisa e dúvidas deviam ser criados para que assuntos 

preconceituosos sejam cada vez mais conhecidos, para que a grande “maioria” veja o que 

minorias passam no seu dia a dia. 
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RESUMO: O presente artigo tem como objetivo fazer uma análise da inclusão de pessoas 
com deficiência no âmbito empresarial, verificando a efetividade das normas aplicadas. Para 
tanto, foi utilizado uma pesquisa teórica para a elaboração do referencial teórico e uma 
pesquisa de campo com realização de entrevista com os gestores de 02 (duas) cooperativas 
localizadas no noroeste de Minas Gerais. Na primeira parte deste trabalho, analisou-se as 
normas que tratam sobre as pessoas com deficiência; o conceito de pessoa com deficiência as 
normas existentes e a importância da efetividade das leis referente às pessoas com deficiência 
no âmbito empresarial. E ainda, foi estudado o papel do Ministério do Trabalho e Emprego na 
efetivação dos direitos das pessoas com deficiência. Realizou-se, por fim um estudo da 
fiscalização como instrumentos de auxílio na efetividade da norma de inclusão dos 
deficientes, os seus direitos e a contribuição da lei para a sociedade. Na segunda parte (análise 
e discussão dos resultados) buscará verificar como as aplicações das normas de proteção aos 
direitos dos deficientes estão sendo efetivadas em 02 (duas) cooperativas, as quais objeto da 
presente pesquisa. 
 
Palavras-chave: Pessoa com deficiência. Âmbito empresarial. Direitos. Fiscalização. 
 
1 INTRODUÇÃO 

 

A inclusão dos deficientes no âmbito empresarial é uma questão pouco abordada no 

Brasil, os mesmos, possuem dificuldades para viver em âmbito social e empresarial, visto que 

as acessibilidades necessárias não são integradas de formas proporcionais para os que 

necessitam, pois representam 23,9% da população brasileira em 2010. Segundo a Pesquisa de 

Informações Básicas Municipais (Munic) de 2014, grande parte das prefeituras não 

proporciona acessibilidade, como exemplo lazer, turismo acessível e geração de trabalho e 
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renda ou inclusão no mercado de trabalho, por consequência disto, foi necessário ser criadas 

leis que garantissem sua efetivação empresarial (LOSCHI, 2017). 

Para dissertar o presente trabalho, foi necessário elaborar a seguinte pergunta: Como 

as cooperativas no município de Unaí efetivam a legislação de inclusão dos deficientes no 

âmbito empresarial? Tem-se como pioneira ação, a verificação da inclusão do deficiente nas 

cooperativas, de Unaí-MG, de acordo com as leis, garantindo a efetivação do mesmo no 

mercado de trabalho. Além disso, identificar as normas existentes para a aplicação da lei de 

inclusão dos deficientes no âmbito empresarial, como também analisar se as mesmas estão 

sendo cumpridas. 

A preferência pelo tema, se dá ao fato da Lei n.º 13.146, de 6 de Julho de 2015 

(Estatuto da pessoa com deficiência), decretar tamanhos direitos e os mesmos, em grande 

parte, não serem efetivados e fiscalizados.  

Quanto à metodologia aplicada, foi realizada pesquisa exploratória, com fontes 

primárias (pesquisa de campo) e secundária (referencial teórico), visando o conhecimento 

doutrinário acerca da matéria, além de utilizar o método dedutivo e como técnicas de pesquisa 

a abordagem conceitual (investigação teórica) e entrevistas (pesquisa empírica). 

Portanto, para tal intento, foram estabelecidas como categorias de análise e discussão 

de resultados as seguintes: a lei de inclusão dos deficientes no âmbito empresarial: uma 

análise de legislação aplicável (2.1); a fiscalização como instrumento de auxílio no processo 

de confirmação da efetividade da norma de inclusão dos deficientes (2.2). O que possibilitou 

o alcance dos resultados descritos nas considerações finais do presente trabalho, o que 

representa a segunda e última parte. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 A LEI DE INCLUSÃO DOS DEFICIENTES NO ÂMBITO EMPRESARIAL: UMA 

ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

 

Neste tópico será abordada a inclusão dos deficientes no âmbito empresarial, 

mostrando seus direitos, estes garantidos pela Lei 13146/15, e os deveres das empresas e as 

principais regras a serem aplicadas.  

Primeiramente cabe mencionar que o artigo 93 da Lei 8213/91 aponta que: 

 
 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.146-2015?OpenDocument
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Art. 93 A empresa com 100 (cem) ou mais empregados está obrigada a preencher de 
2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) dos seus cargos com beneficiários 
reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência, habilitadas, na seguinte proporção: 
I - até 200 empregados.................................2%; 
II - de 201 a 500..........................................3%; 
III- de 501 a 1.000.......................................4%; 
IV - 1.001 em diante...................................5%. (BRASIL, 1991) 
 
 

Observa-se que a presente lei busca aplicar o princípio da igualdade previsto na 

Constituição Federal que em seu artigo 5º, destacam-se direitos e garantias fundamentais na 

qual todos são iguais perante a lei, independentemente de qualquer de natureza. (BRASIL, 

1988) 

Assim, as Leis de Cotas é uma grande conquista na legislação, presente na iniciativa 

privada e na pública, a fim de estimular a inclusão dos deficientes no mercado formal de 

trabalho e fazer com que empresas cumpram a lei, flexibilizando as exigências para a 

composição de seus quadros. “O Estatuto da Pessoa com Deficiência, destinada assegurar e a 

promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais 

por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania” (BRASIL, 2005). 

Diante deste ponto a inclusão do deficiente representa grande importância institucional na 

construção permanente de uma sociedade mais justa, dando a eles o direito de liberdade e 

igualdade perante todos sem distinções. 

Neste sentido observa-se a decisão do TRT sobre a formulação da aplicabilidade das 

cotas, destaca-se: 
 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. INTERPOSIÇÃO 
NA VIGÊNCIA DA LEI N. º 13.015/2014. EMPREGADOS BENEFICIÁRIOS 
REABILITADOS OU PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. CUMPRIMENTO DE 
PERCENTUAL LEGAL. ART. 93 DA LEI N. º 8.213/91. IMPOSSIBILIDADE. 
MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA N. º 126 DO TST. INCIDÊNCIA. Hipótese em que 
o Regional, na esteira da sentença, reconheceu a impossibilidade material de 
cumprimento das disposições contidas no art. 93 da Lei n. º 8.213/1991, visto que a 
empresa comprovou que envidou esforços suficientes para fazê-lo. Nesse contexto, a 
decisão está em consonância com o entendimento desta Corte. Precedentes. A par 
disso, a reforma do julgado somente seria possível por meio de novo exame de fatos 
e provas, o que é vedado na atual fase recursal, nos termos da Súmula n. º 126 do 
TST. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (BRASIL, 2019)  
 
 

Sabe-se que a exigência no mercado de trabalho perante a seleção do candidato 

especial à vaga, está cada vez mais ampla, já que há divergentes tipos de deficiência. Além 

disso, encontra-se a questão da discriminação, que pode acarretar na desmotivação e 

desistência do trabalho, no entanto as empresas devem buscar métodos para a redução da 

discriminação e o desconforto social.  
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Portanto, a empresa com disponibilidade para empregar o deficiente pode enfrentar 

dificuldades quanto ao risco do trabalho, que deve ser levado em conta ou até mesmo a falta 

de pessoas que se enquadrem nas necessidades das empresas. Um dos fundamentos da 

república federativa do Brasil é a dignidade da pessoa humana, e tem como um dos objetos 

fundamentais o escopo de promover o bem-estar de todos, sem preconceitos de qualquer 

natureza, que envolva raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.   

De acordo como o artigo 4º do Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, é 

considerada pessoa com deficiência a que se enquadra nas seguintes categorias: Deficiência 

física: sendo o comprometimento total ou parcial apresentando-se como, paraplegia, 

paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, 

hemiplegia, hemiparesia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, membros 

com deformidade congênita ou adquirida. Deficiência auditiva: perda total ou parcial da 

audição. Deficiência visual: cegueira menor ou igual a 0,05 no melhor olho, ou casos nos quis 

a somatória do campo de visão em ambos os olhos for igual ou menor que 60o’’. Deficiência 

mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média. Deficiência múltipla: 

pessoa afetada em duas ou mais áreas. Exemplo: (física e auditiva). 

Portanto, para se enquadrar no perfil que o torna beneficiário da legislação, a pessoa 

portadora de tal, deve comprovar ser pertencente de alguma categoria. 

No artigo 34 da Lei 13146/15 diz que, pessoa com deficiência tem direito ao trabalho 

de sua livre escolha e aceitação, em ambiente acessível e incluso, tendo igualdade de 

oportunidades com os demais. (BRASIL, 2015) 

Veja a decisão do STF sobre a aposentadoria especial de pessoa com deficiência: 
 
 
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM 
MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR 
PÚBLICO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE ATUAÇÃO 
NORMATIVA DA UNIÃO. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL CORRENTE 
NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PELO RECONHECIMENTO DA 
OMISSÃO DO LEGISLADOR NA CONCRETIZAÇÃO DO ART. 40, § 4º, DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS DE 
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. 
APLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO QUE REGE A APOSENTADORIA 
ESPECIAL DOS SEGURADOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA 
SOCIAL ATÉ QUE SOBREVENHAM AS LEIS COMPLEMENTARES QUE 
REGULAMENTEM O CITADO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. 
EFICÁCIA DO DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL QUE EXIGE 
REGULAMENTAÇÃO MEDIANTE LEI COMPLEMENTAR DE INICIATIVA 
PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. COMPETÊNCIA DO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NOS TERMOS DO ART. 102, I, “Q”, DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PARA JULGAR MANDADO DE INJUNÇÃO 
IMPETRADO POR SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. 1. A aposentadoria 
especial de servidor público portador de deficiência é assegurada mediante o 
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preenchimento dos requisitos previstos na legislação aplicável à aposentadoria 
especial dos segurados do Regime Geral de Previdência Social, até que seja 
editada a lei complementar exigida pelo art. 40, § 4º, II, da Constituição Federal. 
Precedentes do STF: MI 721/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 
30/11/2007; MI 795/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe. 22/5/2009 
e ARE 727.541-AgR/MS, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe de 24/4/2013. 
2. A eficácia do direito à aposentadoria especial objeto do art. 40, § 4º, da 
Constituição Federal, exige regulamentação mediante lei complementar de 
iniciativa privativa do Presidente da República, de modo que cabe ao Supremo 
Tribunal Federal, ex vi do art. 102, I, “q”, da Lei Maior, o julgamento do mandado 
de injunção impetrado com o objetivo de viabilizar o seu exercício. 3. Agravo 
regimental improvido. (BRASIL, 2014) 
 
 

Diante do exposto a aposentadoria especial de servidor público portador de 

deficiência é assegurada mediante o preenchimento dos requisitos previstos na legislação 

aplicável à aposentadoria especial dos segurados do Regime Geral de Previdência Social. Para 

ter direito a aposentadoria a pessoa com deficiência deve comprovar o grau da deficiência e 

tempo de contribuição. No caso de deficiência leve o tempo de contribuição dos homens é de 

33 anos e mulher 28 anos. Grau moderada homens 29 anos e mulher 24 anos e deficiência 

grave homem 25 anos e mulher 20 anos, a carência é de 180 meses trabalhados. Assim a 

Previdência Social e a aposentadoria especial são mais um direito que tem como objetivo 

igualar as pessoas com deficiência com as demais sempre buscando a igualdade. 

O Estado tem um papel importante nessa busca de igualdade usando as suas 

ferramentas para os cumprimentos desses direitos através de projetos, fiscalização e 

assistência. Portanto, a sociedade deve buscar soluções juntamente com o Poder Público, 

oferecendo as condições mínimas de sobrevivência, a fim de oferecer tratamento digno, 

respeitando as diferenças de cada um, seguindo a Constituição Federal e as leis. 
 
 
Um dos compromissos do Governo brasileiro, por intermédio da Secretaria de 
Direitos Humanos da Presidência da República, é assegurar um País acessível para 
todas e todos, o que significa reconhecer e realizar os direitos de mais de 24 milhões 
de brasileiros e brasileiras com deficiência, segundo o IBGE. (BRASIL, 2009). 
 
 

Após a convenção da Organização das Nações Unidas (ONU), as pessoas com 

deficiência passaram a ter vários direitos fundamentais reconhecidos. Além do mais, os países 

que assinaram a convenção, tem a obrigação de adotarem medidas para cumprir os termos 

impostos aos portadores de deficiência. “A lei é uma verdadeira garantidora dos direitos dos 

deficientes, e está em perfeita consonância com a legislação internacional, garantindo ao 

deficiente os princípios básicos de liberdade e igualdade assegurados na Constituição Federal 

de 1988”. (MARIANE; NELSON, 2018) 



288 
 

Assim, criando uma sociedade mais justa com oportunidades para todos 

independentes de raça, etnia e diversidade sexual. É de extrema importância a abrangência 

dos benefícios oferecidos aos deficientes, essenciais, portanto, para garantirem sua integridade 

não só física, mas também psicológica. A lei atua como um apoio para que este grupo que em 

muitas ocasiões necessitam das leis para buscarem seus direitos dentro da sociedade e 

principalmente no âmbito empresarial. 

O direto a vida é um direito fundamental assegurado pela Constituição Federal de 

1988 que o papel do estado é reconhecer que as pessoas com deficiência tenham condições de 

igualdade para viver em comunidade, com opções iguais aos outros sendo a vida um direito 

inalienável do homem. Na saúde a pessoa com deficiência tem que receber tratamento 

igualitário, salvo em casos específicos que deve ser tratado de forma diferenciada assegurando 

o direito a vida. A educação como um bem fundamental as pessoas com deficiência devem 

receber um atendimento educacional especializado preferencialmente na sede regular de 

ensino. A acessibilidade plena é um direto assegurado na Constituição Federal de 1988 para o 

maior desenvolvimento dos cidadãos sem descriminação, a fim de que usufruam das 

condições do desenvolvimento econômico e social. 

Como observamos as pessoas portadoras de deficiência têm vários direitos e 

benéficos. A lei nº 13146/15 exerce extrema funcionalidade em prol dos deficientes, 

consolidou inúmeros benefícios oferecidos a estes, e garantiu tranquilidade quando tratamos 

de direitos. Os benefícios principais são: 

 
Quadro 1- Benefícios principais 

Aposentadoria por invalidez Quando o trabalhador permanente incapaz de exercer qualquer atividade laborativa 
e que também não possa ser reabilitado em outra profissão. 

Benefício de Prestação 
Continua 

Uma renda de um salário-mínimo para idosos e deficientes que não possam se 
manter e não possam ser mantidos por suas famílias.  

Bilhete Único Especial 
Oferece melhores condições de deslocamento das pessoas com deficiência, 
incentivando-as a participarem das atividades sociais e a contribuírem com o 
desenvolvimento da sociedade. 

Cadastro Único 
Coleta de dados para identificar as famílias de baixa renda existente no país, com o 
objetivo de inclusão nos programas sociais do Governo Federal 

CNH especial As deficiências físicas classificadas como moderada a grave são aquelas que 
interferem na condição de conduzir veículo automotor de moto seguro 

Complemento de 25% na 
aposentadoria por invalidez 

Do seguro que necessitar da assistência permanente de outra pessoa será acrescido 
25% 

Fundo de garantia por 
tempo de serviço (FGTS) 

Em casos de doenças, terão direito ao saque 

Isenção do imposto de renda 
Aplica-se as pessoas com doenças graves, e aos rendimentos sejam relativos á 
aposentadoria, pensão ou reforma, incluindo a complementação recebida de 
entidade privada e a pensão alimentícia.  

Isenção de imposto na 
compra de carro 0km 

Essa isenção destina-se exclusivamente ao condutor deficiente. IPI- Imposto sobre 
Produtos Industrializados, ICMS- Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 
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Serviços, IOF- Imposto sobre Operações Financeiras, IPVA- Imposto sobre 
Propriedade de Veículos Automotores. 

Isenção de IPTU  

Passe Livre Um cartão que permite viagens de um Estado para outro gratuitamente interestadual 
para transporte de ônibus, trem ou barco. 

Fonte: Brasil, 2015 
 

Pessoas com deficiência tem direito a inclusão no mercado de trabalho, conforme art. 

34 da Lei 13146/15 de sua livre escolha em ambiente acessível e incluso com oportunidades 

iguais aos demais. (BRASIL, 2015). Com uma remuneração justa e satisfatória que assegura 

uma existência digna e humana. Pela falta de informação muitas dessas pessoas não têm o 

conhecimento dos seus direitos. (GONÇALVES; GARCIA, 2018). 

Veja uma decisão do TST sobre característica para usufruir dos direitos a pessoa com 

deficiência: 
 
 

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO COM 
VISÃO MONOCULAR. PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. BENEFÍCIO DE 
RESERVA DE VAGA. A ausência da visão em um dos olhos também é 
“deficiência”, situação que garante o benefício da reserva de vagas a pessoas com 
provável redução da capacidade laboral. O acesso ao trabalho da pessoa portadora de 
deficiência é direito fundamental que visa diminuir a desigualdade ou igualar os 
desiguais, assegurado na reserva de percentual de cargos e empregos públicos, como 
prescreve o inciso VIII do art. 37 da CF. Segurança concedida. 
“CANDIDATO À VAGA ESPECIAL COMO DEFICIENTE VISUAL, 
APRESENTA VISÃO MONOCULAR (CEGUEIRA OLHO ESQUERDO E 
ACUIDADE VUSUAL 20/20 SEM CORREÇÃO EM OLHO DIREITO) – NÃO É 
CONSIDERADO DEFICIENTE FÍSICO NOS TERMOS DO DECRETO 3298/99”. 
(FL. 56, “LAUDO MÉDICO PARA FINS DE ASSUNÇÃO Nº 351/07). (BRASL, 
2018) 
 
 

Portanto, para ser considerado deficiente visual “cegueira menor ou igual a 0,05 no 

melhor olho, ou casos nos quis a somatória do campo de visão em ambos os olhos for igual ou 

menor que 60o” (BRASIL, 99). Assim a visão monocular não o qualifica a concorrer às vagas 

destinadas aos portadores de deficiências. A mudança de conceituação que retira a deficiência 

da pessoa e a remete para o meio, e as obrigações assumidas pelos Estados, já seriam 

suficientes para recompensar o trabalho das pessoas que lutam pelos direitos dos deficientes. 

Assim atuando como uma garantidora desses direitos não só no mercado de trabalho, mas 

também nos direitos civis e políticos, econômicos, sociais e culturais. Para garantir a 

aplicação da lei de cotas e os demais direitos da pessoa com deficiência é necessário uma 

fiscalização continua e eficaz. 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%203.298-1999?OpenDocument
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2.2 A FISCALIZAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE AUXÍLIO NO PROCESSO DE 

CONFIRMAÇÃO DA EFETIVIDADE DA NORMA DE INCLUSÃO DOS DEFICIENTES 

 

Neste ponto será abordada como é realizada a fiscalização da lei de cotas, Lei 

8213/91 que determina as condições e número de vagas para as pessoas com deficiência em 

empresas com mais de 100 funcionários incluindo matriz e filiais, o órgão responsável pela 

fiscalização e as ações a serem tomadas diante do não cumprimento da legislação. Essas 

empresas possuem o compromisso de ter em seu quadro de funcionários de 2% a 5% do 

número de empregados normalmente contratados, o não cumprimento desta lei pode acarretar 

autuações e multas.  

No Decreto nº 3.298/99 diz que, é competência do Ministério do Trabalho e 

Emprego estabelecer as normas para essa fiscalização, avaliação e controle das empresas. Nos 

termos do decreto as empresas que se encaixam na lei são convocadas para uma mesa de 

atendimento para verificar o cumprimento ou não. Se for observado que a empresa está em 

desacordo com a legislação é emitida uma notificação com um prazo de 120 dias para a 

organização das irregularidades. Durante esse período a empresa deve prestar conta a 

Superintendência Regional do Trabalho e Emprego sobre a evolução das contratações. Se 

caso a empresa ignore esta notificação e não sanar as irregularidades no prazo executa-se um 

auto de infração. Quando a fiscalização observa a vontade da empresa de contratar, porém 

enfrenta dificuldades, abrem uma mesa de entendimento com sindicatos e empresas com o 

objetivo de conseguir um prazo maior para o cumprimento das cotas, durante esse período a 

qualidade da inclusão é fiscalizada.  

Temos muitas legislações para as pessoas com deficiência, mas muitas das vezes não 

são cumpridas na sua totalidade, algumas empresas desacreditam da competência deste grupo 

de pessoas, assim dificultando a entrada e a permanência deles nas empresas. “A multa não é 

o objetivo da fiscalização, mas apenas a ferramenta que temos para pressioná-la a incluir 

pessoas com deficiência em seu quadro de funcionários.” (CARMO, 2016). Assim sendo, 

mais uma ferramenta em busca dessa igualdade. 

Veja uma decisão do TRT quanto ao cumprimento da lei: 
 
 
AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. 
ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. 
PRELIMINAR DE NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO 
JURISDICIONAL. A SBDI-1 desta Corte, interpretando o alcance da previsão 
contida no artigo 896, § 1º-A, I, II e III, da CLT, introduzido pela Lei 13.015/2014, 
firmou-se no sentido de ser indispensável que a parte, ao suscitar em recurso de 
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revista a nulidade da decisão recorrida, por negativa de prestação jurisdicional, 
evidencie, por intermédio da transcrição do trecho da peça de embargos de 
declaração e do acórdão respectivo, a recusa do Tribunal Regional em apreciar a 
questão objeto da insurgência. Descumprida tal exigência, não há como reformar a r. 
decisão agravada. Agravo não provido. CONTRATAÇÃO DE EMPREGADOS 
REABILITADOS OU PORTADORES DE DEFICIÊNCIA. ART. 93 DA LEI Nº 
8.213/91. NÃO PREENCHIMENTO DA COTA LEGAL. NÃO COMPROVAÇÃO 
DA EFETIVAÇÃO DE MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA O PREENCHIMENTO 
DA COTA LEGAL. ART. 93 DA LEI N. 8.213/1991. AUTO DE INFRAÇÃO. 
VALIDADE. O Tribunal Regional considerou que as provas existentes nos autos 
demonstram que a empresa reclamada não empreendeu todos os esforços possíveis 
para dar cumprimento ao art. 93, da Lei n. 8.213/1991. Para se adotar a pretensão da 
reclamada, seria necessário rever o conjunto fático-probatório, o que encontra óbice 
na Súmula 126, desta Corte. Agravo não provido. (BRASIL, 2018) 
 
 

Observa-se que a empresa não compreendeu todos os esforços necessários para o 

preenchimento da vaga e muitas optam por pagar a multa e responder a processos, pois 

acreditam ser mais conveniente do que adaptar a empresa e oferecer o suporte necessário a 

pessoa com deficiência. A fiscalização também possui o papel de conscientizar as empresas 

que a contratação não é só um fator econômico, vai além buscando uma sociedade mais justa 

e desenvolvida. 

Há outros casos onde a não contratação não se torna responsabilidade somente da 

empresa, existe também a falta de interesse das pessoas que se enquadram na lei de cotas. 

Sendo assim, com o intuito de diminuir essa escassez no âmbito empresarial, devem ser 

criados projetos que divulguem as oportunidades e que incentivem essa inserção do deficiente 

no mercado de trabalho, as empresas também necessitam fornecer uma capacitação para os 

mesmos, em busca de funcionários que acrescentam juntamente com a empresa, deixando de 

lado a visão de que aquele funcionário é um mero cumpridor da legislação, mas sim um 

colaborador essencial para o mercado de trabalho. 

A empresa ao contratar o funcionário somente por estar em consonância com a lei já 

é uma forma de preconceito, os deficientes sofrem de várias formas o preconceito no âmbito 

empresarial, com os colegas, patrões e até mesmo com os clientes. Muitas das vezes são 

designados a fazer tarefas que a maioria não deseja fazer, não levando em consideração suas 

capacidades, olhando somente para sua deficiência. Lembrando que a Convenção 

Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que foi aprovada e promulgada em 

nosso país, possui status de emenda constitucional. E lá é claro que essas atitudes 

discriminatórias não devem ser aceitas. 

A Lei 8.213/91 em seu art. 93 preceitua que a dispensa de empregados reabilitados 

ou habilitados só poderá ocorrer após a contratação de substituto de condição semelhante. 

Veja uma decisão do TST sobre a dispensa: 
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AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA 
VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. RECURSO REGIDO PELO CPC/2015 E 
PELA IN Nº 40/2016 DO TST. EMPREGADO COM DEFICIÊNCIA FÍSICA. 
NULIDADE DA DISPENSA. NÃO CONFIGURADA. REINTEGRAÇÃO. 
MATÉRIA FÁTICA. No caso, o Tribunal Regional manteve a sentença em que se 
declarou válida a dispensa do reclamante, indeferindo o pedido de reintegração no 
emprego, por concluir que a reclamada logrou êxito em comprovar que cumpriu 
com as exigências previstas no artigo 93, § 1º, da Lei nº 8.213/91. O Regional 
consignou que os documentos apresentados aos autos indicam que a ré, em 
13/5/2016, momento anterior à data da dispensa do obreiro, contratou outro 
empregado em condição semelhante à do reclamante. Diante do quadro delineado, o 
Regional concluiu que o autor, na ocasião de sua demissão, não possuía o direito de 
garantia provisória no emprego, já que a reclamada havia procedido à efetiva 
contratação de empregado substituto em igual condição, legitimando, portanto, a 
substituição. Assim, extrai-se da decisão regional que, ao contrário do defendido 
pelo reclamante, a reclamada se desvencilhou do ônus de comprovar que contratou 
trabalhador em condição semelhante à do autor, nos termos do artigo 93, § 1º, da Lei 
8.213/91, que condiciona a validade da dispensa de pessoa com deficiência à 
contratação de outro empregado da mesma condição. Com efeito, ressalta-se que não 
se sustenta a hipótese de que a contratação do substituto para lugar diverso do que 
exercia o substituído impossibilitaria a verificação de identidade dos cargos, uma 
vez que ficou evidenciado nos autos que a contratação ocorreu em condições 
semelhantes à do autor. Registra-se que, para se chegar a conclusões diversas, na 
forma proposta pelo recorrente, indubitavelmente seria necessário o revolvimento de 
matéria fático-probatória, o que é vedado nesta instância recursal, nos termos da 
Súmula nº 126 do Tribunal Superior do Trabalho. Agravo de instrumento 
desprovido. (BRASIL, 2018) 
 
 

Assim a empresa não pode demitir o funcionário deficiente sem prévia contratação 

deixando o cargo vazio, pois esse deve ser sempre estar preenchido conforme a lei. O 

funcionário diante do não cumprimento da empresa tem o direito de procurar o Ministério 

Público do Trabalho, para fazer cumprir seu direito em face de lei. 

 

3 METODOLOGIA 

 

A metodologia desta pesquisa foi definida para viabilizar a coleta, análise, 

interpretação, dedução e resultado dos dados obtidos através da problemática criada por este 

trabalho. Assim, a metodologia deste trabalho foi realizada pesquisa exploratória de cunho 

qualitativo, com fontes primárias (pesquisa de campo) e secundárias (referencial teórico), 

além de utilizar as técnicas de pesquisa a abordagem conceitual (investigação teórica) e 

entrevistas (pesquisa empírica). 

O tipo de pesquisa utilizada, no caso é a pesquisa exploratória. Para Lakatos; 

Marconi (2007, p. 190) “desenvolver hipótese, aumentar a familiaridade do pesquisador com 

um ambiente, fato ou fenômeno, para a realização de uma pesquisa futura mais precisar ou 
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modificar e clarificar conceitos”. O presente tipo de pesquisa é necessário para uma 

verificação mais aprofundada da temática deficiente físico, indo além da mera descrição dos 

problemas enfrentados por eles, mas também definindo as responsabilidades quanto à 

fiscalização e ao cumprimento de normas protetivas. 

Quanto à abordagem utilizou-se a qualitativa. “A investigação qualitativa emprega 

diferentes concepções filosóficas; estratégias de investigação; e métodos de coleta, análise e 

interpretação de dados” (CRESWELL, 2010, p. 206). A presente abordagem de pesquisa é 

necessária para um maior entendimento da relação das empresas com os deficientes, a 

sociedade e os deficientes, como eles são tratados no mercado de trabalho, a valorização da 

capacidade dos mesmos e a aplicação da legislação. 

Como fontes de pesquisa ao estudo apresentado foram empregadas a primária e a 

secundária. Todas elas possuem a sua devida importância, cada uma, no contexto em que foi 

solicitada. As fontes primárias nada mais são do que “novas informações ou novas 

interpretações de ideias ou fatos acontecidos. Tem o cunho de uma informação original, sendo 

muitas vezes o primeiro registro formalizado de alguma informação” (AZEVEDO, 2012, 

p.150). Lado outro, as fontes secundárias “contêm informações sobre documentos primários e 

guiam o usuário para eles. É a informação filtrada e organizada, a partir da seleção e revisão 

das fontes” (AZEVEDO, 2012, p. 150-151). Dessa maneira, as duas fontes apresentadas 

foram essenciais para a construção do presente trabalho, uma vez que, a fonte secundária 

carregou a característica de obter os dados sobre os direitos e deveres das empresas e do 

funcionário deficiente, os métodos de aplicação e fiscalização da lei, que embasou e 

contribuiu para a consolidação e tratamento dos dados coletados na pesquisa empírica pela 

fonte primária. 

Já a técnica empírica de pesquisa utilizada foi a entrevista, essencial ao escopo do 

estudo. Este tipo de pesquisa tem por finalidade a aquisição de informações a respeito de um 

determinado assunto, sendo utilizada na investigação social, para colher dados, para 

diagnosticar ou ajudar no tratamento de um problema social (LAKATOS; MARCONI, 2007). 

A técnica de entrevista foi primordial para embasar a pesquisa, pois possibilitou um contato 

maior com as cooperativas assim possibilitando analisar e descrever cada questão pertinente, 

esclarecendo como na região de Unaí-MG é cumprida a lei de cotas, além de ter trazido 

confiança e veracidade ao estudo, haja vista que apresentou em seu bojo uma forma muito 

precisa na coleta de dados, onde obteve-se elementos, até então inéditos. 
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2 ANÁLISE E DEISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 

O presente trabalho utilizou “A Eficácia da Aplicação da Lei de Inclusão dos 

Deficientes no Âmbito Empresarial” como temática norteadora da pesquisa, tendo motivação 

do trabalho a seguinte problemática: como as cooperativas no município de Unaí-MG 

efetivam a legislação de inclusão dos deficientes no âmbito empresarial?  

Com o intuito de responder a problemática acima foi realizada uma pesquisa de 

campo no dia 15 de maio de 2019, com os diretores do RH que atuam na gestão de 

cooperativas no Município de Unaí/MG, através de uma entrevista semiestruturada. 

Primeiramente foi perguntado aos entrevistados quantos funcionários a cooperativa 

tem atualmente. Além disso, foi questionado quantas pessoas com deficiência existem nas 

empresas. 
 
 
Hoje, em torno de 730, pessoas com deficiência a cota manda que seja 5% quando você consegue 
encontrar no mercado, quando você não consegue encontrar no mercado você divulga através do 
SINE, e o SINE à medida que vai surgindo vai te encaminhando. Hoje nós temos em torno de 20 
pessoas contando aqui e todas as filiais. (Entrevistado 01) 
Temos 160 colaboradores, hoje temos 03 pessoas com necessidades especiais (Entrevistado 02) 
 
 

Observa-se que, conforme dados apresentados pelas empresas a empresa do 

Entrevistado 01 possui em média 2,73% (dois vírgula setenta e três por cento) de funcionários 

deficientes, tendo como base os 730 funcionários com aproximadamente 20 deficientes. Já a 

empresa do Entrevistado 02 possui 1,87% (uma vírgula oitenta e sete por cento), tendo em 

vista os 160 funcionários com 3 deficiente. 

A Lei n.º 8213/91 define no art. 93 que as empresas com 100 (cem) ou mais 

funcionários está obrigada a preencher de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) dos seus 

cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência, habilitadas, nas 

seguintes proporções. Até 200empregados 2% (dois por cento), de 501 a 1.000 4% (quatro 

por cento), de 1.001 em diante 5% (cinco por cento). (BRASIL, 1991) 

Nota-se que, a cooperativa do Entrevistado 01 não está de acordo com a legislação 

tendo 2,73% (dois vírgula setenta e três por cento) de funcionários com deficiência sendo que 

a mesma exige 4% (quatro por cento), a cooperativa do Entrevistado 02 está de acordo com a 

legislação e tem buscado preencher as vagas conforme a lei. 

O segundo questionamento realizado foi como é selecionado os tipos de deficiência. 
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Depende do perfil do cargo oferecido. Por exemplo, se é no escritório tem que ser uma deficiência 
que não seja intelectual, se for um trabalho mais físico pode ser alguém que tenha uma deficiência 
intelectual, mas que não tenha física entendeu? Então vai depender o tipo de cargo oferecido e o 
perfil do candidato. (Entrevistado 01) 
Na verdade, não escolhemos a deficiência e sim as pessoas que necessitam trabalhar realmente 
pois eles são tratados por igual aos demais e a renda deles é parte integrante da renda familiar. 
(Entrevistado 02) 

 
 

A empresa do Entrevistado 01 procura na seleção colocar o deficiente em cargos que 

seu desenvolvimento possa alcançar seu maior, nível, levando em conta também o perfil do 

mesmo e buscando assim uma melhor adaptação. Já a empresa do Entrevistado 02 não 

seleciona a deficiência e sim quem necessita trabalhar entendendo que a renda do mesmo é 

parte integrante da renda familiar. 

No art.34 da lei 13146/15 diz que “as pessoas com deficiência têm direito ao trabalho 

de sua livre escolha e aceitação, em ambiente acessível e inclusivo, em igualdade de 

oportunidades com os demais”. (BRASIL, 2015) 

Verifica-se que as empresas se preocupam com o tipo de deficiência assim, 

encaixando melhor o funcionário a vaga ofertada, com isso busca preencher as vagas 

definidas pela legislação e assegura o direito ao trabalho as pessoas com deficiência. 

O terceiro questionamento busca entender o que a cooperativa realiza para o 

crescimento desses funcionários. 
 
 

Ó nós procura fazer treinamento, faz algum na questão de análise de dificuldade, se tem 
dificuldade na função se não entendeu? E procura fazer treinamentos visando capacitar a questão 
do crescimento. (Entrevistado 01) (sic) 
Sim atualmente buscamos treinamentos voltados para atualização dos colaboradores, e também 
incentivamos os colaboradores a estarem fazendo graduação e ou pós-graduação com a ajuda de 
custo de bolsa de estudo. (Entrevistado 02) 
 
 

A empresa do Entrevistado 01 realiza treinamentos e procura analisar as dificuldades 

e busca capacitar seus funcionários para o maior desenvolvimento dos mesmos. A empresa do 

Entrevistado 02 também realiza treinamentos buscando a atualização dos funcionários e 

disponibilizam bolsas de estudo para seus funcionários aumentar seu desenvolvimento 

intelectual, assim colaborando mais com a empresa. 

O art. 34 da lei 13146/15 garante o direito a participação em cursos, palestras, 

treinamentos, promoções e tudo que a empresa realizar em igualdade aos outros funcionários. 

(BRASIL, 2015) O art. 35 também assegura que é “garantido aos trabalhadores com 

deficiência acessibilidade em cursos de formação e de capacitação”. (BRASIL, 2015) 
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Observa-se que as empresas têm esse entendimento sobre a necessidade das 

formações em geral, e buscam realizar sempre com o objetivo de capacitar cada vez mais seus 

funcionários, buscando resolver problemas e aumentando o nível de desenvolvimento das 

empresas. 

No quarto questionamento foi perguntado o que a cooperativa realiza para o 

crescimento do funcionário deficiente. 
 
 
Ela procura saber... entender primeiro o tipo de deficiência com a função que ele vai executar pra 
ver se não tem nenhuma dificuldade na execução da função, se tiver dificuldade a gente procura 
fazer um treinamento mais específico, talvez até mudar de função caso não esteja sendo adaptado. 
(Entrevistado 01) 
Nossa empresa é equipada e adaptada para não só trabalhadores possam se deslocar nas nossas 
dependências e sim todas as pessoas que queiram nos visitar com necessidades especiais. 
(Entrevistado 02) 
 
 

Percebe-se que a empresa do Entrevistado 01 observa o tipo de deficiência com o 

cargo desejado e verifica se não tem impedimentos caso tenha realizam treinamentos 

específicos, ou a troca de cargo para uma melhor adaptação. A empresa do Entrevistado 02 dá 

uma atenção especial a questão da acessibilidade tanto dos funcionários e dos clientes, pois 

entende que através da acessibilidade haverá uma melhor adaptação do funcionário. 

No art.35 da Lei 13146/15 diz que “é finalidade primordial das políticas públicas de 

trabalho e emprego promover e garantir condições de acesso e de permanência da pessoa com 

deficiência no campo de trabalho”. (BRASIL, 2015) 

Assim, observa-se que duas empresas têm buscado garantir essa permanência do 

funcionário. O Entrevistado 01 em sua empresa caso a adaptação não ocorra como esperado 

eles observam e buscam medidas para solucionar o problema. A empresa do Entrevistado 02 

eles se atentam a questão da acessibilidade dando o direito ao funcionário de se deslocar como 

os demais. 

No quinto questionamento foi perguntado o que a cooperativa pensa sobre a lei de 

inclusão dos deficientes. 
 
 
É interessante né, porque acaba coando né as pessoas que não têm oportunidade pelo fato de terem 
deficiência e muita das vezes a pessoa tem capacidade né? Tem capacidade intelectual, talvez pode 
ter uma limitação física, mas tem capacidade intelectual boa ou vice-versa né. Então essa lei acaba 
que vem para suprir aí as empresas... fazer com que as empresas atendam e ajuda a incluir essas 
pessoas no mercado de trabalho. (Entrevistado 01) (sic) 
A Coagril tem uma postura muito profissional quanto a esta LEI e atende ao número 
correspondente, a Coagril se preocupa com o bem-estar de todos os seus colaboradores, não só em 
questão de um grupo menor, mas sim se preocupa com todos os seus colaboradores. (Entrevistado 
02) 
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Observa-se que o Entrevistado 01 sua empresa entende que a lei vem da 

oportunidade a muitas pessoas que tem capacidade, mas pela sua deficiência não tem a 

chance, e que a lei ajuda as empresas a incluir essas pessoas no mercado de trabalho. A 

empresa do Entrevistado 02 procura sempre estar de acordo com a legislação, e o bem-estar 

dos seus funcionários é muito importante. 

No art.1º da Lei 13146/15 diz que a lei é “destinada a assegurar e a promover, em 

condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa 

com deficiência, visando a inclusão social e cidadania. (BRASIL, 2015) 

As duas empresas entendem a necessidade da lei para a inclusão dos deficientes no 

mercado de trabalho, pois muitos que não tinham a oportunidade a lei veio trazer esses 

direitos e benefícios buscando uma sociedade com mais igualdade de direitos. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

No intuito de definir a eficácia da aplicação da lei de inclusão dos deficientes no 

âmbito empresarial, tema central deste trabalho, delimitou-se como objetivo geral desta 

pesquisa observar a eficácia da aplicação da legislação, e com isso verificar se as cooperativas 

do Município de Unaí estão incluindo deficientes em seu quadro de funcionários. 

O primeiro objetivo deste trabalho foi alcançado e teve a intenção de conhecer quais 

as normas existentes para a aplicação da lei de inclusão dos deficientes no âmbito empresarial. 

Este objetivo pode ser verificado no item 2.1 (categorias de análise), através do 

questionamento 2. É de extrema valia conhecer quais as legislações que regem as relações de 

marcado de trabalho entre o empresário e o deficiente, tornando-os conhecedores de seus 

direitos e deveres, como acarretando uma sociedade mais igualitária. O segundo objetivo foi 

alcançado, pois foi possível verificar como a fiscalização pode auxiliar no processo de 

confirmação da efetividade da norma de inclusão dos deficientes. Este resultado pode ser 

identificado no item 2.2 (categoria de análise), através do questionamento 2. A legislação é 

uma indispensável contribuinte em prol dos deficientes, pois quando ela é eficaz, possibilita 

que tais pessoas sejam incluídas no mercado de trabalho, mediante uma adaptação e ajustes 

realizados pela empresa. O terceiro objetivo foi alcançado, as cooperativas consideram os 

deficientes motores importantes para movimentar a engrenagem social e trabalhista, 

almejando alcançar um ambiente de trabalho justo e acessível a todas as pessoas, não somente 

no ambiente trabalhista, mas as relações em sociedade, oferecendo-lhes oportunidades para 
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crescerem como indivíduos.  Este resultado pode ser encontrado no item 2 (resultados) através 

do questionamento 2.2. 

Assim, a atuação empresarial das cooperativas pesquisadas são pautas em tornar a 

legislação aplicável, buscando esta demanda de funcionários deficientes para integrar seu 

quadro de funcionários. Percebe-se pela fala dos entrevistados que tais reconhecem que a 

inclusão dos deficientes é de grande relevância social, fazendo com que cada vez mais os 

mesmos tenham acesso ao mercado de trabalho e aos direitos que os tornam iguais aos demais 

e pertencentes de uma sociedade mais justa.  

Portanto, conclui-se que as duas cooperativas entrevistadas no município de Unaí 

estão efetivando a legislação de inclusão dos deficientes no âmbito empresarial, cumprindo 

com seu dever perante a legislação e realmente efetivando a contratação de pessoas portadoras 

de deficiência, observando a necessidade individual de seus funcionários priorizando a 

importância de sua adaptação e inclusão, em controvérsia, foi verificado que as cooperativas 

enfrentam problemas como, a falta de pessoas com deficiência interessados a vaga ou até 

mesmo a periculosidade do serviço a ser prestado.  

Atualmente no Brasil, a descriminação ainda é um impasse para a eficácia completa 

da legislação, mas com atitudes concretas e movidas pela conscientização social, poderá se 

alcançar com maior agilidade o sucesso no cumprimento da lei de cotas. Deve se buscar o 

apoio de organizações que tenham participação social, e executem um trabalho mobilizador 

perante sociedade e mercado de trabalho, que em sua maioria é persuadido pelas sanções que 

a justiça executa caso seja infringida, e não pela empatia com o próximo. É de extrema 

relevância quando as empresas demonstram a iniciativa e ações positivas em prol da 

adaptação e dignidade dos deficientes que integram sua equipe de funcionários, ou que 

futuramente possam vir a integrar, promovendo assim, oportunidades e qualidade de vida para 

os deficientes. 
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RESUMO: A Lei 13.647 de 2017 (Reforma Trabalhista) autorizou que gestantes trabalhem 
em ambientes insalubres de grau mínimo e médio ao alterar a redação do artigo 394-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho. O presente artigo tem como objetivo analisar se a 
autorização do trabalho insalubre das grávidas, promovida pela reforma trabalhista, acarreta 
um conflito de direitos com o direito à saúde e à vida do nascituro. Para tanto, foi utilizada 
uma pesquisa exploratória com abordagem qualitativa em fontes de pesquisa primária e 
secundária; foi adotado o procedimento de pesquisa empírico do tipo documental-
jurisprudencial em leis e na jurisprudência. O presente trabalho justifica-se pela importância 
jurídica e social em discutir a proteção à gestante e ao nascituro no ambiente de trabalho. No 
primeiro momento, analisou-se o conceito de trabalho insalubre, as suas causas para a saúde 
do trabalhador e os graus de insalubridade que podem ser encontrados no ambiente de 
trabalho. No segundo momento, estudou-se a mudança legislativa promovida pela reforma 
trabalhista com relação às condições de trabalho das grávidas em atividades insalubres e 
buscou-se conhecer a forma como a legislação brasileira resguarda o direito à saúde e à vida 
do feto. Por fim, realizou-se pesquisa empírica para conhecer o tratamento do judiciário 
brasileiro em relação ao trabalho de gestantes em ambientes com incidência de insalubridade, 
podendo concluir que a alteração promovida pela reforma vai de encontro ao direito à saúde e 
à vida do feto, contrariando princípios constitucionais amplamente difundidos no 
ordenamento jurídico. 
 
Palavras-Chave: Reforma trabalhista. Gravidez. Insalubridade.  
 

1 INTRODUÇÃO 

 

No mundo atual, com a economia cada vez mais dinâmica e globalizada, nota-se um 

crescimento da participação da mulher no mercado de trabalho. Isso se deve principalmente à 

evolução social e a demanda do mercado por mão de obra. Com o aumento da participação 

feminina nas relações de trabalho, torna-se mais comum que trabalhadoras exerçam suas 
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atividades durante a gravidez, pois a reprodução é comum à natureza humana. Entretanto, a 

gestação exige atenção especial para garantir a saúde da mãe e do bebê. Seria compatível com 

o período da gestação, onde são necessários maiores cuidados com a saúde, o trabalho em 

ambientes insalubres? 

Para realizar o presente trabalho foi propostaa questão problema: A alteração 

legislativa ocasionada pela reforma trabalhista na autorização do trabalho insalubre das 

grávidas possui um conflito de direitos com o direito à saúde do nascituro? Tem como 

objetivo geral analisar a alteração legislativa ocasionada pela reforma trabalhista na 

autorização do trabalho insalubre das grávidas e a (in)existência de conflitos de direitos com o 

direto à saúde do nascituro. Os objetivos específicos têm como finalidade: I. Definir o que é o 

trabalho insalubre e quais são os seus principais agentes causadores; II. Apurar a mudança 

legislativa ocasionada pela reforma trabalhista no tocante a autorização do trabalho de 

gestantes em ambientes insalubres de grau mínimo e médio; III. Demonstrar como o 

ordenamento jurídico brasileiro protege a saúde do nascituro e garante seu direito à vida. 

A escolha do tema se deve a importância da alteração feita no artigo 394-A da 

Consolidação das Leis do Trabalho que pode provocar importantes consequências na 

sociedade brasileira, seja no âmbito social, nas relações de trabalho e no ordenamento jurídico 

nacional. 

A metodologia utilizada foi uma pesquisa qualitativa, com fontes primárias e 

secundárias, uso de sites, revistas, leis e artigos científicos no referencial teórico, além da 

análise jurisprudencial na pesquisa empírica, de modo a obter, tanto conhecimentos teóricos 

quanto práticos. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 O TRABALHO INSALUBRE E SUAS PRINCIPAIS CAUSAS 

 

Este item aborda o conceito de trabalho insalubre segundo a legislação brasileira e 

aspectos gerais a respeito da insalubridade. O fundamento legal do assunto apresentado neste 

tópico encontra-se principalmente na Consolidação das Leis do Trabalho na seção XIII que 

trata das atividades insalubres ou perigosas. O tema foi dividido em 3 subseções, sendo a 

primeira (2.1.1) o conceito de insalubridade; mais adiante são apresentados os principais 

agentes causadores de insalubridade no ambiente de trabalho (2.1.2) e, por fim, destaca-se a 

divisão do trabalho insalubre em graus e a concessão do adicional de insalubridade (2.1.3). 
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2.1.1 O conceito de insalubridade 

 

No mundo moderno, com uma economia globalizada e dinâmica, é necessário que as 

empresas evoluam e se tornem cada vez mais eficientes para acompanhar as rápidas e 

crescentes mudanças no mercado, além das demandas da sociedade. Para buscar a eficiência e 

a inovação, é necessário que as empresas busquem explorar e aprimorar ao máximo os seus 

processos produtivos para atingir os melhores resultados possíveis. Um grande desafio se 

apresenta ao tentar conciliar a busca pela maior capacidade produtiva com a garantia da saúde 

dos trabalhadores envolvidos no processo, principalmente, no que diz respeito às condições e 

características que envolvem a saúde no meio ambiente de trabalho. 

Mesmo com a evolução das técnicas de Segurança do Trabalho e aumento da 

eficiência dos EPIs - Equipamentos de Proteção Individual - há ainda alguns processos dos 

quais não é possível eliminar totalmente os riscos e danos à saúde do trabalhador, 

principalmente nos setores industrial, químico e nuclear. Assim, cabe à legislação definir os 

limites e diretrizes em que essas atividades poderão ser exercidas nesses ambientes 

considerados insalubres. Insalubre segundo o dicionário online Dicio é o “que não faz bem à 

saúde; diz-se do local cujas condições são prejudiciais à saúde” (INSALUBRE, 2018). 

A CLT - Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto-Lei n.º 5.452, de 1º de maio de 

1943) define o conceito legal de atividade insalubre em seu artigo 189: 
 
 
Serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua 
natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os empregados a agentes 
nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da 
intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos (BRASIL, 1943). 
 
 

Assim, atividade insalubre é toda aquela que prejudica ou tem potencial de prejudicar 

a saúde, por suas condições, métodos ou características ao expor o trabalhador a agentes 

nocivos à saúde no ambiente de trabalho. 

A CLT prevê ainda em seu art. 191 a eliminação ou neutralização da condição de 

insalubridade e a responsabilidade pela notificação das empresas sobre a referida condição. 

Segundo o referido artigo, a neutralização ou eliminação da condição de insalubridade 

ocorrerá em dois casos: primeiro, se adotadas ações que tornem o ambiente de trabalho dentro 

dos limites de tolerância e, no segundo caso, com o uso de equipamentos de proteção 

individual pelo trabalhador de modo a reduzir a intensidade do agente agressivo para que 

possa se enquadrar dentro dos limites de tolerância. A responsabilidade de notificação das 
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empresas e definição de prazos para a eliminação ou neutralização é das Delegacias Regionais 

do Trabalho (BRASIL, 1943). 

Portanto, para a legislação brasileira, se os agentes nocivos no ambiente de trabalho 

estiverem dentro do limite de tolerância ou a utilização de EPIs para diminuir a intensidade 

desses, a condição de insalubridade restará eliminada ou neutralizada no ambiente. As 

Delegacias Regionais do Trabalho, responsáveis pela notificação da condição de 

insalubridade, são órgãos vinculados ao Ministério do Trabalho espalhados por todo o país, de 

modo que possam atender a trabalhadores de todas as regiões do Brasil. 

 

2.1.2 Os principais agentes causadores de insalubridade no ambiente de trabalho 

 

O trabalhador ao realizar suas atividades em seu emprego, pode estar exposto a 

diversas condições e agentes prejudiciais à sua saúde, como, por exemplo, na indústria 

siderúrgica exposto a vibrações, ruídos e altas temperaturas; no ramo frigorífico, exposto a 

baixas temperaturas; ou a condições hiperbáricas nas atividades exercidas em ambiente 

submerso. Assim cabe à legislação definir limites e regras da atuação humana nesses 

ambientes, para que o trabalhador possa ser protegido da ação destes agentes. 

Conforme o art. 190 da CLT, cabe ao Ministério do Trabalho definir os critérios de 

caracterização da insalubridade, os limites de tolerância dos agentes nocivos à saúde e o 

tempo que pode haver exposição a estes agentes, os meios adequados de proteção ao 

trabalhador e aprovar o quadro com as operações e atividades consideradas insalubres. 

(BRASIL, 1943). Assim, para a legislação brasileira só serão considerados insalubres, os 

ambientes de trabalho, atividades e operações que extrapolarem os limites definidos em 

norma pelo Ministério do Trabalho. 

Para regular quais são as atividades consideradas insalubres e definir os limites de 

tolerância, do tempo e intensidade de exposição, pois existem agentes nocivos à saúde do 

trabalhador, bem como outras questões sobre o tema, o Ministério do Trabalho editou a NR-

15 - Norma Regulamentadora nº 15. Segundo o sítio do Ministério do Trabalho, na internet, 

normas regulamentares são disposições complementares da CLT que preveem direitos, 

deveres e obrigações tanto a empregadores quanto aos trabalhadores objetivando o trabalho 

seguro e saudável, além da prevenção de acidentes e doenças provocadas pelo trabalho 

(BRASIL, 2019a). 



305 
 

A NR-15 (BRASIL, 1978) estabelece vários tipos de agentes que presentes acima do 

nível de tolerância fazem com que atividades ou operações possam ser consideradas 

insalubres, estando as principais listadas no quadro abaixo: 

 
Quadro 1 – Agentes nocivos à saúde  

Agente nocivo Descrição do agente 
Ruído Contínuo ou Intermitente Todo ruído que não seja o ruído de impacto. 
Ruído de Impacto É o ruído de duração inferior a um segundo e com intervalo também 

superior a um segundo. 
Calor Deve ser medido com termômetro e tem limites diferentes conforme a 

situação. 
Radiações Ionizantes Ondas eletromagnéticas de alta energia propagadas por uma fonte em 

todas as direções (Raios-X). 
Trabalho sob condições hiperbáricas Trabalhos com ar comprimido ou sob condições submersas. 
Radiações Não-Ionizantes Radiações a laser, micro-ondas e ultravioleta. 
Vibrações Exposição a vibrações. 
Frio Exposição ao frio em câmaras frigoríficas ou similares. 
Umidade Locais alagados, encharcados ou com umidade excessiva. 
Agentes químicos Qualquer composto químico que possa causar danos à saúde por tempo 

ou intensidade de exposição acima dos limites de tolerância. 
Poeiras Minerais Amianto também chamado de “asbesto”. 
Agente Biológico Bactéria, vírus, fungo, parasita ou qualquer outro micro-organismo 

biológico que pode causar danos à saúde, seja no contato de lixo, esgoto, 
material de exames ou no contato com pacientes de doenças contagiosas. 
Fonte: Ministério do Trabalho, 1978 

 

A NR-15, em seu item 15.1.5, define o limite de tolerância “entende-se por “Limite 

de Tolerância”, para os fins desta Norma, a concentração ou intensidade máxima ou mínima, 

relacionada com a natureza e o tempo de exposição ao agente, que não causará danos à saúde 

do trabalhador, durante a sua vida laboral” (BRASIL, 1978). 

Portanto, a legislação brasileira apresenta extenso rol de regulações acerca dos 

diferentes agentes físicos, químicos ou biológicos que podem ser nocivos à saúde do 

trabalhador. A NR-15 passou por diversas alterações ao longo dos anos para incluir novas 

regulações e proteções ao longo dos anos, acompanhando a evolução do conhecimento em 

segurança do trabalho e das novas características e especificidades do trabalho, de modo a 

garantir o ambiente de trabalho saudável, evitando ao máximo os danos à saúde do 

trabalhador. 
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2.1.3 Graus de insalubridade e adicional de insalubridade 

 

O trabalhador, ao realizar suas atividades no ambiente de trabalho, pode ser exposto 

a diversos agentes que podem ser prejudiciais à sua saúde, mas esses agentes podem possuir 

potenciais de danos diferentes uns dos outros. Assim a condição de insalubridade no trabalho 

se apresenta de diferentes graus, de acordo com a nocividade dos agentes em relação à saúde 

do trabalhador. Para compensar a exposição a esses agentes nocivos foi criado o adicional de 

insalubridade em 1936, e atualmente é regido pela CLT, sendo este pago em forma de 

compensação financeira. 

A CLT determina os graus de insalubridade e as condições para o recebimento do 

adicional de insalubridade no artigo 192: 
 
 
Art. 192 - O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos 

limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a 
percepção de adicional respectivamente de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte 
por cento) e 10% (dez por cento) do salário-mínimo da região, segundo se 
classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo (BRASIL, 1943). 

 
 

Assim, o mencionando artigo da CLT define que os graus de insalubridade são 

mínimo, médio e máximo; define também que o adicional de insalubridade deve ser de 10, 

20 ou 40% do salário-mínimo, respectivamente, de acordo com esses graus. Entretanto, a 

percepção do adicional é devida apenas quando a atividade se encontrar fora dos limites de 

tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho.  

A respeito da cessação do direito ao recebimento do adicional de insalubridade, a 

CLT relata em seu artigo 194 que a percepção do adicional sobrestará assim que o risco à 

saúde do trabalhador for eliminado nos limites estabelecidos pelo Ministério do Trabalho. 

Portanto, cessada a condição insalubre, interrompe-se o pagamento do adicional (BRASIL, 

1943). 

Por fim, a CLT define quem deve classificar e caracterizar a condição de 

insalubridade no art. 195 “a caracterização e a classificação da insalubridade e da 

periculosidade, segundo as normas do Ministério do Trabalho, far-se-ão através de perícia a 

cargo de Médico do Trabalho ou Engenheiro do Trabalho, registrados no Ministério do 

Trabalho” (BRASIL, 1943). 

Deve-se sempre buscar a neutralização das condições de insalubridade e a 

preservação da saúde do trabalhador, sendo o adicional de insalubridade mera compensação 

pelo trabalho em condições que podem ser prejudiciais à saúde, não devendo ser visto como 



307 
 

benefício financeiro, pois se assim fosse, ocorreria a monetização da saúde do trabalhador, na 

qual se troca a vida saudável por dinheiro. 

 

2.2 A MUDANÇA LEGISLATIVA NA AUTORIZAÇÃO DO TRABALHO INSALUBRE 

DAS GRÁVIDAS E A PROTEÇÃO AO NASCITURO NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA 

 

Nesta segunda seção, será abordada a mudança legislativa ocasionada pela Lei 

13.467 de julho de 2017, conhecida como reforma trabalhista, que alterou a condição de 

trabalho das gestantes em ambientes considerados insalubres, mudando da proibição total para 

uma permissão de trabalho em ambientes de grau mínimo e médio de insalubridade. A seção 

será dividida em duas subseções, sendo a primeira (2.2.1) uma comparação entre a redação 

antiga e a nova redação da lei em seus principais pontos e a segunda (2.2.2) aborda a proteção 

que é dada na legislação nacional em seus diversos documentos. 

 

2.2.1 A alteração promovida pela Reforma Trabalhista 

 

No mundo moderno, com o aumento da participação feminina no mercado de 

trabalho, onde a mulher passa a contribuir com as despesas da casa e muitas vezes a ser a 

principal responsável pelo sustento familiar, torna-se mais comum que trabalhadoras 

trabalhem durante a gestação. A gravidez é um período em que a saúde da mulher precisa de 

atenção especial, pois o seu corpo passa por muitas transformações e a mãe será a fonte de 

nutrientes e energia para o bebê, transmitindo também suas emoções, devendo, assim, manter 

sua saúde em perfeito estado. 

A CLT, assinada por Getúlio Vargas em 1943 no Estádio São Januário no Rio de 

Janeiro, unificou a legislação trabalhista brasileira e tinha o objetivo de regulamentar as 

relações de trabalho coletivas e individuais no âmbito urbano e rural (CARDOSO JÚNIOR, 

2013, p.81). A CLT passou por diversas modificações ao longo da história para trazer novos 

direitos e garantias aos trabalhadores, no intuito de se adequar às novas relações de trabalho e 

modernizar a legislação. 

No dia 13 de julho de 2017 o presidente Michel Temer sancionou a lei 13.467 que 

promoveu importantes alterações na CLT, ficando assim conhecida como Reforma 

Trabalhista. Entre as alterações está a do art. 394-A que motivou a realização deste trabalho, 

que permite que gestantes trabalhem em ambientes insalubres de grau mínimo e médio. O 

quadro abaixo demonstra a mudança da redação do referido artigo: 
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Quadro 2 – Mudança na redação do artigo 394-A da CLT 
Redação anterior à lei 

13.647/2017 Redação posterior à lei 13.647/2017 

Art. 394-A. A 
empregada gestante ou lactante 
será afastada, enquanto durar a 
gestação e a lactação, de quaisquer 
atividades, operações ou locais 
insalubres, devendo exercer suas 
atividades em local salubre  

Art. 394-A.  Sem prejuízo de sua remuneração, nesta incluído o valor do 
adicional de insalubridade, a empregada deverá ser afastada de: 
 
I - atividades consideradas insalubres em grau máximo, enquanto durar a 
gestação; 
 
II - atividades consideradas insalubres em grau médio ou mínimo, quando 
apresentar atestado de saúde, emitido por médico de confiança da mulher, 
que recomende o afastamento durante a gestação;  
 
III - atividades consideradas insalubres em qualquer grau, quando 
apresentar atestado de saúde, emitido por médico de confiança da mulher, 
que recomende o afastamento durante a lactação. 
 
§ 2º Cabe à empresa pagar o adicional de insalubridade à gestante ou à 
lactante, efetivando-se a compensação, observado o disposto no art. 248 da 
Constituição Federal, por ocasião do recolhimento das contribuições 
incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos pagos ou 
creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço.  
 
§ 3º Quando não for possível que a gestante ou a lactante afastada nos 
termos do caput deste artigo exerça suas atividades em local salubre na 
empresa, a hipótese será considerada como gravidez de risco e ensejará a 
percepção de salário-maternidade, nos termos da Lei nº 8.213, de 24 de 
julho de 1991, durante todo o período de afastamento. 

Fonte: Brasil, 1943. 
 

Assim, a mudança legislativa promovida pela Reforma Trabalhista acarreta grande 

mudança na relação trabalhista das gestantes que trabalham em ambientes insalubres, pois 

passa de uma proibição total, em que a trabalhadora deve ser afastada do ambiente nocivo e 

deve exercer suas atividades em local que não ofereça riscos a saúde dela e à do bebê; para 

uma liberação parcial, onde o ambiente de trabalho com grau máximo de insalubridade 

continua proibido, mas nos ambientes com incidência de grau médio e máximo só serão 

proibidos se a trabalhadora apresentar atestado médico; ou no caso da lactante que poderá ser 

proibido o seu trabalho em ambiente insalubre de qualquer grau, desde que seja apresentado o 

atestado médico. A nova redação ainda apresenta a determinação de afastamento da 

trabalhadora quando não for possível que ela exerça suas atividades em ambiente insalubre e 

equipara sua condição à da gravidez de risco, onde deve ser afastada do trabalho e receber 

salário-maternidade. O artigo ainda permite entender que a gestante tem direito à percepção 

do adicional de insalubridade, mesmo quando afastada. 

Cabe destacar que tramita no Senado Federal o Projeto de Lei do Senado – PLS 

254/2017 de autoria do Senador Paulo Paim do PT – Partido dos Trabalhadores, que visa 



309 
 

revogar as alterações na CLT que permitem o trabalho de gestantes em ambientes insalubres, 

de modo a ter novamente uma proibição total dessa atividade (BRASIL, 2018). A última 

movimentação do projeto foi no dia 24 de maio de 2019 em que foi incluído na pauta da 

Comissão de Direitos Humanos do Senado, para receber parecer. Para se tornar lei, o projeto 

deverá passar por outras comissões do Senado e, se aprovado nas comissões, e 

posteriormente, no plenário, seguirá para a Câmara dos Deputados onde deverá passar pelas 

comissões desta e se aprovada em plenário, seguirá para a sanção presidencial. Destaca-se 

também que, no dia 30 de abril, o Ministro Alexandre de Moraes julgou a liminar sobre a 

Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 5938 em que determinou a suspensão da 

apresentação de atestado descrita no artigo 394-A da CLT, fazendo com que volte a haver 

proibição total do trabalho de gestantes em ambientes insalubres. 

Portanto, a mudança promovida pela Lei 13.467 de 2017 tem efeitos negativos sobre 

as gestantes e, por consequência, aos seus bebês, primeiro por abrir a possibilidade de que 

elas trabalhem em ambientes insalubres durante a gravidez, sem a garantia que sua saúde e a 

de seu bebê seja preservada e de que não haverá danos futuros à saúde de ambos. Num 

segundo momento, erra ao transferir à gestante o ônus de realizar consulta médica para 

obtenção de atestado médico que estabeleça que ela não deve exercer suas atividades em 

ambiente insalubre. 

 

2.2.2A proteção à saúde e ao direito à vida do nascituro na legislação brasileira 

 

Os direitos à saúde e à vida fazem parte dos direitos humanos, garantidos apenas pelo 

fato de ser humano, independente de raça, religião, idade, nacionalidade ou sexo. Sua garantia 

vem de leis e tratados internacionais de direitos humanos, objetivando a proteção das 

liberdades fundamentais e da dignidade humana; são universais, indivisíveis, inalienáveis, 

inter-relacionados e interdependentes (DIREITOS, 2019). 

A Constituição Federal é a lei fundamental do sistema jurídico brasileiro, todas as 

normas retiram seu fundamento e validade da Carta Magna, nenhuma lei pode ser contrária às 

suas disposições, sob pena de ser considerada inválida (inconstitucional). A CF-88 é 

conhecida por ampliar direitos e garantias fundamentais em relações às constituições 

anteriores. A maioria desses direitos e garantias são apresentados no artigo 5º, no qual 

também podem ser interpretados diversos princípios que regem o sistema jurídico brasileiro. 

O direito à vida está garantido na Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988, disposto no caput do artigo 5º que diz “todos são iguais perante a lei, sem distinção de 
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qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade [...]” 

(BRASIL, 1988). 

Assim, em uma interpretação do caput desse artigo, pode-se depreender que o direito 

à vida também é extensivo ao nascituro, pois este apesar de não possui identidade social 

estaria amparado pela lei pela designação “sem distinção de qualquer natureza” e estaria apto 

a ter esse direito respeitado. Cabe aqui uma definição de nascituro que, apesar de não ter um 

conceito jurídico único e definido, tem em comum entre todos os conceitos que: nascituro 

seria o indivíduo já formado, que ainda no ventre está pronto para nascer. 

A Constituição Federal em seu artigo 227 dispõe ainda que a criança tem, entre 

diversos outros direitos, direito à vida, à saúde e à dignidade, devendo ser tratada com 

prioridade, cabendo essa responsabilidade não só ao Estado e à família, como também à 

sociedade (BRASIL, 1988). Aqui é consagrado o princípio da proteção integral à criança 

que visa reconhecer a criança como portadora de direitos e protegê-la contra abusos e ataques 

a esses direitos, para que tenha desenvolvimento pleno e saudável. 

O posicionamento de que mesmo sem personalidade jurídica o nascituro já é 

portador de direitos é reafirmado no Código Civil Brasileiro de 2002 em seu artigo 2º que 

dispõe “a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida; mas a lei põe a 

salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro” (BRASIL, 2002). 

O Código de Processo Civil de 2015 também demonstra que uma pessoa é portadora 

de direitos mesmo antes de seu nascimento, em seu artigo 650 ao garantir direitos ao nascituro 

quanto à partilha na sucessão de bens (BRASIL, 2015). 

No Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA de 1990, também há a garantia de 

direitos aos que ainda não nasceram “art. 7º a criança e o adolescente têm direito a proteção à 

vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento 

e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência” (BRASIL, 

1990). Aqui a lei garante a proteção ao indivíduo determinando que o Estado forneça políticas 

públicas que lhe garantam um desenvolvimento saudável antes e depois do seu nascimento.  

Dentre os direitos necessários para garantir o desenvolvimento humano, certamente o 

direito à saúde é um dos mais importantes. Na Constituição Federal, esse direito é garantido 

no artigo 6º que apresenta extenso rol de direitos sociais, abordando que “são direitos sociais 

a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a 

previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na 

forma desta Constituição” (BRASIL, 1988). Em outro ponto do texto constitucional é 
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reiterado o direito à saúde “art. 196 a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros 

agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação” (BRASIL, 1988). Nesse sentido, percebe-se que o Estado tem o dever 

constitucional de garantir a saúde a todos, efetivando esse direito não apenas com prestação 

de serviços médicos, mas também com ações que visem proteger e promover a saúde de 

maneira preventiva. 

Assim, diante dos dispositivos supracitados, constata-se que a legislação nacional 

garante aos brasileiros diversos direitos, principalmente em relação à saúde e a proteção à 

vida. Ademais, esses direitos são válidos desde antes do nascimento da pessoa, fase da vida 

que merece atenção e é primordial na formação humana. O objetivo é garantir o 

desenvolvimento sadio e absoluto da pessoa para que esta venha a se tornar um cidadão e 

contribuir para a formação de uma nação melhor. 

 

3 METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada neste trabalho foi definida de modo a possibilitar a coleta, 

análise, interpretação, dedução e resultado dos dados obtidos para responder à problemática 

desta pesquisa. Destarte, a metodologia deste trabalho foi realizada com a pesquisa 

exploratória de cunho qualitativo, em fontes primárias e secundárias; além disso foi utilizado 

o procedimento normativo no referencial teórico e o procedimento empírico jurisprudencial 

através de análise de julgados. 

Na pesquisa do tipo qualitativa foram coletados e analisados dados de diversos tipos 

de modo a entender a dinâmica do fenômeno estudado a partir do ponto de vista dos 

diferentes atores nele envolvidos (GODOY, 1995).Assim, o pesquisador qualitativo deve 

buscar a noção de sentido e valor para os diferentes envolvidos no processo estudado, de 

modo a formar uma visão geral sobre o tema. A pesquisa qualitativa não busca resultados 

quantitativos nos dados, mas sim sua natureza, seu valor e qualificação. 

Foram utilizadas fontes primárias e secundárias neste estudo, podendo destacar as 

leis, revistas, sítios na internet e a jurisprudência acerca do tema. As fontes são aquelas 

originais, livres de interpretações, sendo fruto de pesquisa ou de criação por parte de seu autor 

(MEDEIROS, 2006). A fonte secundária “abrange toda bibliografia já tornada pública em 

relação ao tema de estudo […] sua finalidade é colocar o pesquisador em contato direto com 

tudo o que foi escrito, dito ou filmado sobre determinado assunto” (MARCONI; LAKATOS, 
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2003, p. 183). As fontes primárias fornecem novas informações e perspectivas sobre os fatos e 

acontecimentos estudados e as fontes secundárias fundamentam as informações apontadas a 

respeito das fontes primárias. 

Utilizou-se o procedimento de investigação teórica normativo. Ainda se buscou 

interpretar as normas jurídicas do ordenamento brasileiro, principalmente a Constituição 

Federal e a Consolidação das Leis do Trabalho e inferir sobre elas conclusões acerca de sua 

aplicação quanto ao tema estudado. 

O procedimento empírico utilizado foi a análise de julgados acerca do tema no 

âmbito do Supremo Tribunal Federal. A análise de jurisprudência “permite a identificação da 

posição dos decisores em relação ao problema e/ou a suas eventuais inclinações em relação às 

demais possibilidades de solução que porventura não tenham sido adotadas” (FREITAS 

FILHO; LIMA, 2010). A análise jurisprudencial mostrou-se eficiente para demonstrar como o 

Poder Judiciário brasileiro responde às controvérsias relacionadas ao objeto de estudo. 

 

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

O presente estudo utilizou o trabalho insalubre das grávidas pós-reforma trabalhista 

versus o direito à saúde do nascituro como temática norteadora da pesquisa, tendo como 

motivação a seguinte problemática: “A alteração legislativa ocasionada pela reforma 

trabalhista na autorização do trabalho insalubre das grávidas possui um conflito de direitos 

com o direito à saúde do nascituro?”.  

Para responder a problemática acima, foi realizada, no dia 24 de maio de 2019, uma 

pesquisa exploratória preliminar no STF (Supremo Tribunal Federal). Para delimitação dos 

julgados foram definidos como filtros metodológicos a delimitação temporal a partir do ano 

de 2017, em que foi aprovada a Lei 13.467/2017 diretamente ligada à problemática do 

trabalho; 04 (quatro) casos encontrados com a utilização da palavras-chave “gravidez e 

insalubridade”, sendo que após leitura e definição do filtro temático Consolidação das Leis do 

Trabalho, permaneceu somente 01 caso na pesquisa, pois os demais casos eram vinculados a 

funcionários públicos, não estando sob a regulação da CLT. 

Portanto, o quadro de casos coletados neste artigo ficou delimitado em 01 (um) caso 

existente no STF, totalizando 01 (um) caso que foi analisado na presente pesquisa. O processo 

selecionado foi a ADI 5938 MC/DF. A escolha pelo referido tribunal deve-se à competência 

do STF de julgar questões constitucionais. 
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Na análise do caso aqui delimitado, verificou-se que o Estado tem o poder-dever de 

garantir a proteção da gestante durante o período da maternidade, como forma de proteção à 

saúde e aos direitos sociais da mulher. 

Tal questão foi encontrada no processo ADI 5938 MC/DF, quando descreveu que: 
 
 
A Constituição Federal proclama importantes direitos em seu artigo 6º, entre eles a 
proteção à maternidade, que é a ratio para inúmeros outros direitos sociais 
instrumentais, tais como a licença-gestante, o direito à segurança no emprego, que 
compreende a proteção da relação de emprego contra despedida arbitrária ou sem 
justa causa da gestante e, nos incisos XX e XXII, do artigo 7º, a proteção do 
mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei e 
redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e 
segurança (BRASIL, 2019b, fls. 6-7). 
 
 

Como se pode observar, a proteção à maternidade está garantida na Constituição e se 

relaciona a outros instrumentos de proteção, para garantir os direitos sociais, de saúde e de 

trabalho da mulher. Diante dos fatos citados acima conclui-se que a proteção à maternidade é 

importante direito da mulher na busca por sua dignidade, saúde e igualdade em condições de 

trabalho. Para isso, pode utilizar-se de tratamento diferenciado e prioridade em diversas 

situações, como por exemplo a licença-maternidade, proibição de demissão durante a gestação 

e nos meses subsequentes, prioridade em filas e assentos no transporte público, etc. Visa não 

só garantir a proteção da mulher, mas também de seu filho em quem refletem todas as ações e 

sentimentos da mãe. 

A Constituição Federal de 1988, garante diversos direitos em relação à proteção à 

maternidade. Este princípio está listado no artigo 6º da CF-88 que prevê como direito social a 

proteção à maternidade, além da saúde, educação, segurança, trabalho entre outros (BRASIL, 

1988). Mais à frente, no artigo 7º do texto constitucional que enumera os direitos dos 

trabalhadores urbanos e rurais está previsto um instrumento de proteção à maternidade, a 

licença-maternidade no inciso XVIII do referido artigo (BRASIL, 1988). A proteção à 

maternidade é ainda mencionada na Carta Magna em relação à previdência social. Tal 

previsão encontra-se artigo 201, inciso II que garante proteção à maternidade no regime da 

previdência social, especialmente à gestante (BRASIL, 1988). 

No Estatuto da Criança e do Adolescente também há previsão de direitos à gestante 

como forma de proteção à maternidade. O artigo 8º do ECA dispõe que todas as mulheres têm 

assegurado o direito a acessar programas e políticas de saúde da mulher e de planejamento 

reprodutivo, e que as gestantes devem ter atenção humanizada desde a gestação até o 
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puerpério, também garante atendimento pré-natal, perinatal e pós-natal, além de nutrição 

adequada, todos esses direitos no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS (BRASIL, 1990). 

Como se pode observar, a proteção à maternidade é direito constitucional e não pode 

ser contrariado por legislação infraconstitucional, visa garantir à mulher direitos à saúde e 

direitos sociais, na busca pela igualdade material. Ao mesmo tempo busca a proteção à 

criança e ao nascituro para que possa desenvolve-se com saúde e dignidade, visando à 

continuidade da nação, com o nascimento de novos indivíduos que trabalharão em busca da 

evolução desta. 

O segundo padrão de análise encontrado foi a proibição do trabalho da gestante em 

ambientes insalubres como forma de proteção a saúde do nascituro e do recém-nascido, visto 

que esse direito está diretamente relacionado à saúde da mãe e, consequentemente, ao direito 

à proteção a maternidade. 

Tal questão foi encontrada no processo n.º ADI 5938 MC/DF, quando descreveu que: 
 
 
[...]a proteção da mulher grávida ou da lactante em relação ao trabalho insalubre, 
caracteriza-se como importante direito social instrumental protetivo tanto da mulher, 
quanto da criança, pois a ratio das referidas normas não só é salvaguardar direitos 
sociais da mulher, mas também, efetivar a integral proteção ao recém-nascido, 
possibilitando sua convivência integral com a mãe, nos primeiros meses de vida, de 
maneira harmônica e segura e sem os perigos de um ambiente insalubre, consagrada 
com absoluta prioridade, no artigo 227 do texto constitucional, como dever inclusive 
da sociedade e do empregador” e também no trecho “A proteção à maternidade e a 
integral proteção à criança são direitos irrenunciáveis e não podem ser afastados 
pelo desconhecimento, impossibilidade ou a própria negligência da gestante ou 
lactante em juntar um atestado médico, sob pena de prejudicá-la e prejudicar o 
recém-nascido. Dessa maneira, entendo, em juízo de cognição sumária, que as 
expressões impugnadas não estão em consonância com os dispositivos 
constitucionais supramencionados, os quais representam não apenas normas de 
proteção à mulher gestante ou lactante, mas também ao nascituro e recém-nascido 
lactente.” e mais frente ao determinar: “A previsão de determinar o afastamento 
automático da mulher gestante do ambiente insalubre, enquanto durar a gestação, 
somente no caso de insalubridade em grau máximo, em princípio, contraria a 
jurisprudência da CORTE que tutela os direitos da empregada gestante e lactante, do 
nascituro e do recém-nascido lactente, em quaisquer situações de risco ou gravame à 
sua saúde e bem-estar. (BRASIL, 2019b, fls. 7-8). 
 
 

Como se pode observar a proibição do trabalho de gestantes em ambientes insalubres 

refere-se não apenas a preservar a saúde e os direitos sociais da mãe, mas também a saúde do 

filho quanto a exposição a agentes nocivos, que poderiam comprometer esses direitos de 

ambos. O trabalho das gestantes e lactantes poderia comprometer o desenvolvimento saudável 

de seus filhos, tanto durante a gestação quanto após o seu nascimento, durante a lactação, 

quando o leite materno é alimento fundamental nos primeiros meses de vida, assim como a 

convivência materna.Diante dos fatos citados acima, conclui-se que a proteção à maternidade 
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é uma dupla garantia, à saúde da gestante e do nascituro, que possui proteção integral 

garantida pela legislação brasileira, mesmo antes de seu nascimento. O objetivo dessa 

proteção é que o indivíduo possa ter o seu desenvolvimento pleno tanto físico quanto 

psicossocial. Visa também garantir o direito à vida que é essencial para que possa ser dotado 

de personalidade jurídica e consequentemente de direitos. 

A proteção integral à criança é princípio constitucional do ordenamento jurídico 

brasileiro e encontra-se registrado no caput do artigo 227 da Constituição Federal de 1988 que 

dispõe que a família, o Estado e a sociedade têm o dever de garantir à criança com prioridade 

absoluta, o direito à vida, à saúde, à dignidade e à convivência familiar, além de outros 

direitos e salvaguardá-la da negligência, da violência, discriminação, crueldade e da opressão 

em todas as formas (BRASIL, 1988).Tal princípio também é mencionado no Estatuto da 

criança e do adolescente de 1990 em seu artigo 4º e que tem o mesmo sentido do artigo 

constitucional supracitado. 

Assim, pode-se observar que o ordenamento jurídico brasileiro apresenta proteção ao 

indivíduo desde antes de seu nascimento em diferentes leis, além da previsão constitucional, o 

princípio da proteção integral a criança é um dos fundamentos do Estatuto da criança e do 

adolescente, que garante diversos direitos a todos os menores de 18 anos de idade. Além de 

garantir os direitos à saúde, à vida e à dignidade, garante prioridade absoluta sobre as demais 

pessoas, indica que a responsabilidade sobre esses direitos, além do Estado brasileiro, também 

pertence à sociedade, à comunidade e à família. Ainda demonstra que o nascituro e as 

crianças são portadores de direitos e garantias, não podendo sofrer abusos de qualquer tipo, 

efetivando a proteção daqueles que ainda estão em fase de desenvolvimento e sob maior 

condição de risco social. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho teve como tema central a contribuição do ordenamento jurídico 

brasileiro na proteção ao direito à vida e à saúde do nascituro. O objetivo central desta 

pesquisa foi analisar se a alteração legislativa promovida pela Lei 13.467 de 2017 estaria em 

conflito com o direito à vida e ao desenvolvimento saudável do nascituro. 

O primeiro objetivo deste trabalho foi definir o que é o trabalho insalubre e suas 

principais causas em relação à saúde do trabalhador, o objetivo foi alcançado. Este resultado 

pode ser verificado no item 2.1 (o trabalho insalubre e suas principais causas), através da 

definição do conceito de insalubridade (2.1.1), a enumeração dos principais agentes nocivos 
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segundo a legislação brasileira (2.1.2) e da definição dos diferentes graus de insalubridade 

(2.1.3). A legislação brasileira é clara ao definir o conceito de insalubridade, as regras e 

limites dos diferentes agentes causadores de insalubridade, a responsabilidade da fiscalização 

do ambiente de trabalho e as possibilidades de percepção de adicional de insalubridade e de 

eliminação dessa condição.  

O segundo objetivo foi alcançado, sendo este a análise da mudança legislativa que 

autorizou o trabalho insalubre de gestantes, promovida pela reforma trabalhista. Este resultado 

pode ser identificado no item 2.2 (a mudança legislativa na autorização do trabalho insalubre 

das grávidas e a proteção ao nascituro na legislação brasileira), através do subtópico a 

alteração promovida pela reforma trabalhista (2.2.1) e nos argumentos apontados na análise e 

discussão de resultados. A reforma trabalhista autoriza que gestantes exerçam atividades em 

ambientes insalubres de grau mínimo e médio, prevendo que estas sejam afastadas mediante 

apresentação de atestado médico que recomende o afastamento.  

O terceiro objetivo foi alcançado, que era conhecer como o ordenamento jurídico 

brasileiro garante a saúde do nascituro. Este resultado foi demonstrado no item: a proteção à 

saúde e ao direito à vida do nascituro na legislação brasileira (2.2.2). A legislação brasileira 

garante diversos direitos aos seus nacionais, alguns deles mesmo antes do seu nascimento. Em 

diversas normas o ordenamento jurídico brasileiro garante direitos ao nascituro, a proteção de 

sua saúde e de sua mãe durante a gestação, acompanhamento médico no SUS antes e depois 

do nascimento, o qual passará a ser dotado de personalidade jurídica, e direitos sucessórios 

caso venha a nascer. 

Portanto, conclui-se que a alteração no artigo 394-A da CLT promovida pela reforma 

trabalhista entra em conflito com o direito à saúde e o direito à vida do nascituro. A exigência 

de apresentação de atestado médico pela trabalhadora para que seja concretizado o 

afastamento, além de gerar ônus a esta, não garante que a sua saúde e a de seu filho sejam 

protegidas e vai de encontro a diversos princípios constitucionais como da proteção integral 

da criança, à maternidade, à saúde e à vida. A CLT como legislação infraconstitucional não 

pode ser contrária à Constituição Federal por estar em patamar hierarquicamente inferior no 

ordenamento jurídico. 
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RESUMO: O presente artigo tem o objetivo de verificar se há uma participação social 
(atuação da comunidade do entorno) no processo de verificação de segurança de barragens de 
mineração em processos judiciais. Para tanto, foi utilizada uma pesquisa teórica para a 
elaboração do referencial teórico e uma pesquisa empírico-jurisprudencial para a elaboração 
das análises e discussões de resultados. Primeiro, descreveu-se a participação social no 
desenvolvimento à cultura de barragens; conceito de segurança de barragens e a importância 
da efetividade das leis referente à segurança de barragens. Posteriormente, foi apresentada a 
fiscalização, sua precariedade e suas falhas na identificação das principais causas de 
rompimentos de barragem. Na segunda parte, foram investigados os julgados do Tribunal de 
Justiça de Minas Gerais. Concluindo que, a fiscalização é o grande problema dos 
rompimentos, juntamente à aplicação encoberta da lei, beneficiando somente os empresários 
que lucram gradativamente com as barragens. 
 
Palavras-chave: Segurança. Barragem. Fiscalização. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Os desdobramentos da segurança de barragens nos últimos anos vêm sendo 

altamente questionado, devido aos rompimentos no Brasil. Em que pese a existência da 

normativa acima, ocorreram vários casos de desastres provenientes de atividade de barragem 

sem a devida regulação, demonstrando distintamente uma grande falha na fiscalização, 

ocasionando um desequilíbrio socioambiental e inúmeras mortes. 

Para escrever o presente trabalho foi necessário fazer a seguinte pergunta: Quais 

estão sendo os critérios de fiscalização e aplicação das leis de segurança de barragens pelo 

Tribunal de Justiça de Minas Gerais no ano de 2019? Tem como objetivo geral verificar se 
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existe uma participação social (atuação da comunidade do entorno) no processo de verificação 

da segurança de barragens de mineração em processos judiciais.  

Os objetivos específicos têm como finalidade verificar como está o monitoramento 

das barragens juntamente com o licenciamento ambiental; demonstrar como a população pode 

atuar visando a preservação ambiental após os desastres através de informações concretas; 

analisar os julgados do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e identificar quais práticas podem 

ser inseridas na legislação brasileira. 

Assim, para tal intento, foram estabelecidas como categorias de análise e discussão 

de resultados as seguintes: a participação social ao desenvolvimento a cultura de barragens, 

como foi abordado a ação da sociedade na segurança das barragens, e também fala sobre 

como o país não está preparado para desastres naturais, o país não sabe como lidar com esse 

tipo de causa, o quanto e forte a tradição de barragens de minérios no Brasil, e o quanto trás 

grandes tragédias para a população; o acesso à informação e prestação da população nas 

políticas de assistência social para com as empresas exploradoras responsáveis pelos crimes 

de barragens rompidas (2.1); e mostrara a resolução sobre a fiscalização da segurança das 

barragens, o quão falho ainda são as fiscalizações, e como os empreendedores pensa somente 

no lucro, e não pensa nos desastres naturais que pode acontecer devido ao má uso(2.1.1), por 

fim, será analisada a fiscalização precária e falha (2.2), que é o principal ponto norteador de 

risco que causa elevados prejuízos à sociedade e ao patrimônio nacional 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 A PARTICIPAÇÃO SOCIAL AO DESENVOLVIMENTO A CULTURA DE 

SEGURANÇA DE BARRAGENS  

 

Nesse ponto será abordado como a ação da sociedade pode intervir diretamente na 

segurança das barragens, juntamente com a Política Nacional de Segurança de Barragens (Lei 

12.334/2010), como também será discutido a importância socioambiental da cultura de 

determinada segurança ligadamente a legislação e a fiscalização. Para tanto, será realizada 

uma divisão de cunho argumentativo a desenvolver-se ao acesso à informação e prestação da 

população nas políticas de assistência social (2.1.1). 

As barragens têm sido construídas há milhares de anos, com diversos propósitos: 

controlar inundações, para represar águas como fonte de energia hidrelétrica, fornecer água 

para consumo direto humano, para munir uso industrial ou irrigar plantações. Na atualidade, a 
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segurança vem sendo imensamente desaprovada nos assuntos que tangem sobre as barragens. 

Visando uma seguridade, a legislação determina de modo preciso a Política Nacional de 

Segurança de Barragens, atribuída à acumulação de água para qualquer finalidade, estruturada 

a uma disposição final ou temporária de rejeitos (Lei 12.334/10) (BRASIL/2010). 

É fato que as barragens são de grande importância para o desenvolvimento de 

qualquer sociedade. Contudo, essas estruturas podem aumentar a exposição da sociedade a 

níveis de riscos considerados relevantes. Assim, o debate em torno das barragens impõe 

vários pontos estabelecidos de como as sociedades se desenvolvem e gerenciam seus recursos 

hídricos em uma situação ampla de situações de desenvolvimento. 

A Política Nacional de Barragens é obrigada a ter uma observância maior no quesito 

da segurança da sociedade, durante todo o período de funcionamento da barragem devem-se 

gerar condições para que se estenda essa questão de controle de barragens pelo poder público, 

juntamente com a fiscalização, e os interesses das correções de segurança (Lei 12.334/2010) 

(art. 3º) (BRASIL/2010). 

Em vista disso, fica claro que o poder público é de suma importância para a 

seguridade da barragem e de toda a sociedade em preservar o meio ambiente, a fim de 

proteger as gerações atuais e futuras, está de forma rigorosa ligado à precaução contra atos 

que possam causar o desequilíbrio do meio ambiente. Considerando os últimos 

acontecimentos, há uma falta de fiscalização vigente nas barragens. Sendo assim, percebe-se a 

necessidade de analisar e tornar mais harmônica a atuação da exploração mineral com os 

interesses da sociedade e meio ambiente. Logo, a lei exposta retrata a ausência dessa 

importante atividade de presença constante. 

A participação social infere diretamente no controle das barragens, mas a falta de 

transparência e certeza para todos os envolvidos é bem ampla. É um dever das partes 

responsáveis por barragens tanto os empreendedores quanto os órgãos fiscalizadores 

informarem a sociedade, como também estimular a participar, direta ou indiretamente, das 

ações preventivas e de planos emergenciais (Lei 12.334/2010) (art.4º) (BRASIL/2010). 

Assim sendo, é notório que existe uma regulamentação específica sobre o assunto 

relacionado aos termos de participação e contribuição da sociedade, mas as ações de 

segurança a serem adotadas nas fases de planejamento das barragens são falhas e não são 

transparentes para as pessoas ao entorno da barragem. Condicionando assim, a integridade 

estrutural e operacional.  

A despeito da forte tradição barragista brasileira e dos variados casos de catástrofes, 

eles se relacionam principalmente com a manutenção ou construção inadequada. Diante disso, 
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têm uma recuperação lenta ou que até não tem reparação. Um rompimento de uma 

determinada barragem pode causar um impacto ambiental com um dano potencial muito alto, 

podendo destruir cidades ou regiões inteiras. 

A concepção por parte da legislação é bastante ampla, existem diversos órgãos 

fiscalizadores sobre o tema. Mas a fiscalização é precária, diante dos atuais acontecimentos, 

fica evidente tal afirmação. De acordo com Debarati Guha-Sapir (2009), diretora do centro de 

Pesquisa sobre Epidemiologia dos Desastres, não há vontade política no Brasil para preparar o 

país para lidar com os desastres naturais. 

Sendo assim, há uma escassez de exames, junto com os problemas causados pela 

importância isolada e mínima sobre segurança de barragens. Um dos aspectos de insuficiência 

da cultura de segurança é a ausência de conhecimento e monitoramento sobre determinado 

fator de ameaça que permita atuação preventiva ou preparativa adequada.  

 

2.1.1 O acesso à informação e prestação da população nas políticas de assistência social 

para com as empresas exploradoras responsáveis pelos crimes de barragens rompidas.  

 

As licenças ambientais de barragens são concedidas pelo órgão ambiental do estado 

onde elas são construídas, independentemente do método usado. No caso de Brumadinho, a 

Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas foi a 

responsável pela licença para retirada de rejeitos concedida em dezembro de 2018. 

Já a fiscalização sobre a estabilidade e segurança das barragens está descrita na lei 

que estabelece a política nacional de segurança de barragens. Portanto, foram surgindo novas 

leis após os desastres de Mariana e Brumadinho: 
 
 

RESOLUÇÃO Nº4, 15 DE FEVEREIRO 2019 
Art. 3º Ficam os empreendedores responsáveis por barragens de mineração inseridas 
na PNSB, independentemente do método construtivo adotado, proibidos de manter 
ou construir, na Zona de Autossalvamento - ZAS: 
I - qualquer instalação, obra ou serviço, permanente ou temporário, que inclua 
presença humana, tais como aqueles destinados a finalidades de vivência, de 
alimentação, de saúde ou de recreação; 
II - barramento para armazenamento de efluente líquido imediatamente a jusante de 
barragem de mineração, onde aquele tenha potencial de interferir na segurança da 
barragem ou possa submergir os drenos de fundo ou outro sistema de extravasão ou 
de segurança da barragem de mineração à montante desta (BRASIL, 2019). 

 

 

Assim, a fiscalização da segurança de barragens é bem definida no aspecto legal. Mas 

por outro ponto, não se constata exatamente como citado. Essa nova lei demonstra a intenção 
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de extinguir totalmente o processo incluído em barragens de alto e médio dano.  A resolução 

determina a eliminação de todas as barragens do tipo “a montante”, como as que se romperam 

em Brumadinho e Mariana. Isso posto, abrange uma interferência rígida na fiscalização, para 

que ocorra dentro da legalidade. A resolução visa aplicarum método prático, determinando 

um prazo, em alerta de emergência, com determinada razão, para a extinção e fiscalização das 

barragens. Falar de “risco” é falar de oportunidade e benefícios e de incerteza e prejuízos. 

A Autoridade de Segurança das barragens, os responsáveis pela proteção civil, os 

responsáveis pela construção de barragens, os especialistas, técnicos e outros representantes 

da Sociedade ou do Público tendem a ter opiniões diversas sobre o valor do risco aceitável em 

cada caso. Dado os problemas recentes tem sinto cada vez mais a ser considerado como um 

dos critérios de aceitabilidade, o saber, baseado em valores limite para o risco de um acidente, 

que a sociedade aceitaria, em função das perdas estimadas em resultados desse acidente: é o 

conceito de Risco Socialmente Aceitável (RSA). 

Por sua vez, muitos empreendedores cometem vários crimes, já que visa somente ao 

lucro, esquecendo do meio socioambiental. Através da especulação, os donos das ações se 

apropriam do lucro produzido pelo trabalho cotidiano dos trabalhadores. A sua alta 

lucratividade não provém apenas da quantidade de minério que produz, mas também como 

produz, para obter maiores lucros e distribuir dividendos para os acionistas. Mesmo após o 

crime em Mariana (2015) e dos sucessivos recordes de produção, a Vale reduziu 

sistematicamente os investimentos de manutenção e segurança. Existem vários tipos de 

empreendedores e grandes diferenças entre eles, no tocante aos aspectos organizacional, 

financeiro e técnico, registrando-se lacunas mais ou menos importantes na atuação de alguns. 

Sendo assim, todos os empreendedores têm papel fundamental na segurança, através 

de prática correta, apoiada no cumprimento da lei e da regulamentação, e estão sujeitos à 

fiscalização da entidade competente. Porém, para que consigam cumprir com suas obrigações 

legais é essencial que, de forma proporcionada face às obras implantadas, exista a resistência 

de consciência dos problemas e de suas implicações, os meios financeiros e os recursos 

humanos indispensáveis para gerir as barragens e a qualificação adequada dos técnicos e do 

pessoal administrativo responsáveis. 

Portanto, a análise ambiental das atividades das organizações tem uma relevância 

maior para toda sociedade. Essa se fundamenta na relação da organização com o meio 

ambiente. Assim, um dos principais objetivos dos estudos ambientais está na prevenção da 

qualidade ambiental. Cabe ressaltar que a avaliação desses impactos requer a participação 

popular consistente nas audiências públicas. Essas audiências proporcionam também trocas de 
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informações com os administradores das organizações, destacando os elementos da cidadania 

plena e trabalhando as responsabilidades recíprocas dos agentes sociais. 

 

2.2 A FISCALIZAÇÃO PRECÁRIA E FALHA: UM CRIME CONTRA A NATUREZA E A 

POPULAÇÃO BRASILEIRA 

 

Nessa acepção será abordado o sistema falho da fiscalização, tendo em vista o 

surgimento dos diversos crimes cometidos contra a população e a natureza, como também a 

falta da devida importância por parte do Estado que vem sendo imensamente desaprovado nos 

assuntos que tangem sobre segurança de barragens. 

Segundo Menescal (2009), a importância da atenção do Estado à questão de 

Segurança de Barragens: “não só devido à falta de cuidados, mas, também, ao envelhecimento 

natural das barragens, chegou-se a uma situação que precisa ser de imediato corrigido, sob o 

risco de causar elevados prejuízos à sociedade e ao patrimônio nacional. Somente com um 

grande esforço de melhoria da gestão da segurança, as barragens poderão atender às 

necessidades da população, sem representarem fonte permanente de riscos inaceitáveis. Outro 

aspecto a ser considerado é que a implantação de um Sistema Nacional de Gestão dos 

Recursos Hídricos não se completará sem a elaboração e implementação de um sistema de 

gestão da segurança de barragens, que garanta sua operação com níveis aceitáveis de risco 

para a população e para o meio ambiente.” 

Logo se vê uma revelação da limitação de recursos e de infraestrutura que este órgão 

de Segurança Pública apresenta. O que se discute não é o sistema falho da defesa civil após 

vários desastres com barragens, e sim a ausência de medidas preventivas que antecedem e 

podem minimizar algumas consequências de um desastre, ou até mesmo impedir. 

Nas palavras de Beck (2006, p.6) “a novidade da sociedade de risco repousa no fato 

de que nossas decisões civilizacionais envolvem consequências e perigos globais, e isso 

contradiz radicalmente a linguagem institucionalizada de controle- e mesmo a promessa de 

controle- que é irradiada ao público global na eventualidade de catástrofe”. 

Portanto, é notório que barragens são elementos essenciais na infraestrutura de uma 

sociedade e, diante dos acidentes recentemente ocorridos no Brasil, existe uma forte demanda 

da população em conhecer o risco imposto por tais estruturas. Deve-se considerar o status da 

cultura de segurança em que o atual ciclo se encontra na confiança nos sistemas dos peritos, 

criando uma condição através da qual se encontra em segurança a todo o momento para que 
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todos se sintam seguros. Os desastres não devem ser tratados como fatalidades inesperadas, 

ou seja, com um grau de surpresa por parte dos atores relevantes em matéria de segurança. 

Tendo em vista uma fiscalização rígida, a legislação estabelece claramente controlar a 

atividade de mineração, tem permissão para realizar vistorias, comunicar, autuar infratores, 

acatar medidas cautelatórias, como exemplo a de paralisação e interdição, bem como 

sancionar soluções cabíveis, firmar termo de ajustamento de conduta, designar e cobrar os 

créditos delas decorrentes, como também informar aos órgãos competentes a eventual 

ocorrência de infração, quando for necessário (Lei 13.575/2017) (art. 2º) (BRASIL, 2017). 

Sendo assim, o que se percebe é a preocupação com as barragens passa desde sua 

concepção até sua manutenção. Entretanto, com um exemplo do que se observa no mercado 

financeiro, a prática demonstra que os proprietários e os órgãos estão sendo incapazes de criar 

mecanismos autofiscalizatórios para que a questão da segurança seja tratada de forma 

adequada. 

Consequentemente, fica claro que a fiscalização não está interferindo da maneira 

correta na segurança das barragens, haja vista os grandes desastres ocorridos, não está 

compreendendo o fluxo de necessidade, recorrendo a uma decisão antecipada, deixando em 

aberto vários questionamentos para a legislação e também a fiscalização. Portanto a 

sociedade, precisa atuar e cobrar dos órgãos governamentais uma nova organização e uma 

reformulação na fiscalização. 

 

3 METODOLOGIA 

 

A metodologia desta pesquisa foi definida para viabilizar a coleta, análise, 

interpretação, dedução e resultado dos dados obtidos, através da problemática criada por este 

trabalho. Assim, a metodologia deste trabalho se efetiva na pesquisa exploratória, de cunho 

qualitativo, com fontes primárias (pesquisa de campo) e secundárias (referencial teórico), 

além de utilizar as técnicas de pesquisa, a abordagem conceitual (investigação teórica) e 

documental-jurisprudencial (pesquisa empírica). 

O tipo de pesquisa utilizada, no caso a qualitativa, agrupoua pesquisa qualitativa que 

é uma metodologia de caráter exploratório, seu foco está no caráter subjetivo do objeto 

analisado (ROCHA, 2013). Por essa ótica, o pesquisador qualitativo visa aprender as 

diferentes perspectivas dos sujeitos que operam num determinado campo de atuação, de forma 

a compreender o sentido atribuído por esses sujeitos aos diversos fenômenos que estão 

presentes ou se constituem naquele espaço. Nesse viés, o intento maior não foi buscar 
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números exatos graficamente de julgados, eis que a quantificação de dados para esta pesquisa 

seria inoportuna. O ambiente natural, no caso Tribunal de Justiça de Minas Gerais delimitada 

para pesquisa foi a fonte direta para coleta de dados, e os dados obtidos caso a caso 

qualitativamente, é a essência do estudo. 

Como fontes de pesquisa ao estudo apresentado, foram empregadas a primária e a 

secundária. Todas elas possuem a sua devida importância, cada uma, no contexto em que foi 

solicitada. As fontes primárias, às vezes chamada de “pesquisa de campo”, é a coleta e análise 

de informações e dados que ainda não estão disponíveis. Isso gera seus próprios conjuntos de 

dados e informações, e a metodologia de pesquisa pode ser adaptada para atender aos seus 

objetivos específicos. Os resultados fornecem à empresa informações novas e estratégicas 

(HUTCHINSON, 2018). Lado outro, as fontes secundárias ou “pesquisa documental”, é a 

síntese de informações e dados que já foram coletados por outras fontes. Revistas, livros, 

dados de importação e exportação, dados de produção, estatísticas e censos governamentais 

são alguns exemplos de pesquisas secundárias (HUTCHINSON, 2018). Dessa maneira, as 

duas fontes apresentadas foram essenciais para a construção do presente trabalho, uma vez 

que a fonte secundária carregou a característica de obter os dados, já qualificados no 

referencial teórico, que embasou e contribuiu para a consolidação e tratamento dos dados 

coletados na pesquisa empírica pela fonte primária. 

Em relação às técnicas de investigação teórica, foram utilizadas a conceitual e a 

normativa. A técnica normativa configura-se num tipo de investigação que coloca em foco o 

estudo normativo-jurídico de um fenômeno, de prescrição jurídica, acompanhada de 

comentários doutrinários sobre determinado tema de pesquisa. Ao revés, a técnica conceitual 

é uma forma de investigação, um modelo de análise, para que se possa construir uma 

logicidade do tema estudado, com base em técnicas bibliográficas (BITTAR, 2014). No 

presente trabalho, parte-se do preceito estabelecido na Lei 12.334/2010, associado aos 

comentários a respeito do tema, conjecturando inferências do tema proposto. 

Já a técnica empírica de pesquisa utilizada, foi a documental-jurisprudencial, 

essencial ao escopo do estudo. Este tipo de pesquisa tem por finalidade a associação e a 

conexão de conteúdo: uma decisão, muitas vezes, associa inúmeros conteúdos na análise e 

sustentação de uma tese, o que propicia a percepção de formas de desenvolvimentos dessas 

associações e de sua importância. Além disso, permite ao próprio analista que estabeleça 

associação a outros conteúdos por extensão, criando redes de significados (CAMPOS, 2017). 

A técnica de análise de julgados foi primordial para embasar a pesquisa, pois possibilitou um 

contato com todos os processos ocorridos no ano de 2019, para poder analisar e descrever 
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cada questão pertinente, além de ter trazido confiança e veracidade ao estudo, haja vista que 

apresentou em seu bojo uma forma muito precisa na coleta de dados, da qual obteve 

elementos esperados. 

 

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

O presente trabalho utilizou “A atuação da população na lei de segurança de 

barragens” como temática norteadora da pesquisa, tendo motivação do trabalho a seguinte 

problemática: quais estão sendo os critérios de fiscalização e aplicação na lei de segurança de 

barragens pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais no ano de 2019?  

Com o intuito de responder à problemática acima foi realizada no dia 20 de maio de 

2019, uma pesquisa exploratória preliminar realizada no TJMG (Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais). Para delimitação definiram-se os seguintes filtros metodológicos. Na coleta de dados 

foram encontrados 1256 (mil duzentos e cinquenta e seis) casos quando não havia aplicação 

de lapso temporal, após a delimitação do tempo de pesquisa os casos foram reduzidos a 20 

(vinte) casos no ano de 2019, com a utilização da palavra-chave “barragem”, sendo que após 

leitura e definição do filtro temático, foram reduzidos a 12 (doze) casos que se enquadraram 

na pesquisa ora realizada.  

Portanto, o quadro de casos coletados neste artigo ficou delimitado em 8 (oito) casos 

existentes com posicionamentos em comum no TJMG, como também 4 (quatro) casos 

pertinentes ao assunto, totalizando 12 (doze) casos que foram analisados na presente pesquisa. 

Os processos selecionados foram: 1.0000.19.008431-9/000; 1.0000.19.008537-3/000; 

1.0000.19.008593-6/000; 1.0000.19.009209-8/000; 1.0000.19.016212-3/000; 

1.0000.19.016244-6/000; 1.0000.19.016264-4/000; 1.0000.19.016278-4/000; 

1.0000.19.016292-5/000; 1.0011.16.001733-8/001; 1.0011.16.001545-6/001; 

1.0400.05.015575-5/001. A escolha por referido Tribunal deve-se por ser o tribunal 

diretamente vinculado ao Estado de Minas Gerais, no qual ocorreram os rompimentos de 

barragens mais desastrosos (Brumadinho e Mariana). 

Na análise dos 8 (oito) casos aqui delimitados, verificou-se que a prisão temporária 

das pessoas que cometem os crimes resultantes nos rompimentos de barragens se encontra 

embasado no disposto no artigo 1º, I e III, "a", da Lei em vigor. Juntamente com a hipótese de 

Habeas Corpus impetrado em que se busca a revogação de prisão temporária decretada 

durante as investigações relacionadas ao rompimento da barragem de rejeitos, no Município 

de Brumadinho/MG. 
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Tal questão foi encontrada no processo n.º 1.0000.19.008537-3/000, quando 

descreveu que a ausência da realização de "audiência de custódia", por si só, não induz à 

ilegalidade da prisão quando observados os preceitos e direitos garantidos na Constituição 

Federal e no Código de Processo Penal, quando é citado sobre a prisão dos investigados que 

cometeram os crimes contra o meio socioambiental, devido aos rompimentos de barragens. 

Foi também encontrado no processo n.º 1.0000.19.008593-6/000, quando descreveu que se 

trata de uma prisão pré-processual, durante a fase investigativa, visando tão somente 

assegurar os resultados práticos e úteis das investigações pela Força-Tarefa. 

Como se pode observar existe certa irrelevância quando se trata das pessoas que 

devem ser punidas pelos crimes ocorridos devido à falta de segurança e fiscalização de 

barragens, que ocasionam de certa maneira um desastre não somente no meio socioambiental, 

como também na Política Nacional de Segurança de Barragens, que é a responsável por 

mantê-las legalizados e seguras. Com isso, é evidente a falta de aplicação da lei e da 

fiscalização correta aos envolvidos direta e indiretamente no crime. 

 Diante dos fatos citados acima pode-se se afirmar que os rompimentos representam 

uma mudança qualitativa importante. Por um lado, constitui a atualização dos cenários de 

riscos passados, o que inclui necessária os intensivos relacionados à segurança na operação 

das atividades de mineração, em conjunto dos fiscalizadores de barragens. Segundo o Sistema 

Nacional de Informações sobre Segurança de barragens (2010), os empreendedores das 

barragens são os responsáveis legais pela segurança da barragem, e devem manter atualizadas 

as informações relativas às suas barragens junto à respectiva entidade fiscalizadora. 

Sendo assim, conclui-se que há uma necessidade mútua entre os empreendedores e 

os fiscalizadores, para que o monitoramento das barragens aconteça de maneira correta e com 

riscos menores. Associados aos julgados pesquisados no TJMG, que não referenciam 

conforme as regras, ocasionando assim uma falta de punição adequada. 

O segundo padrão de análise encontrado foi se a embargante não comprova, 

mediante laudo técnico específico, que promoveu a recuperação, restauração e adequação das 

barragens existentes em seu terreno, resta claro o descumprimento da respectiva cláusula 

contida em Termo de Ajustamento de Conduta. 

Tal questão foi encontrada no processo n.º 1.0704.14.000631-0/001, quando 

descreveu que no Termo de Ajustamento de Conduta, a obrigação de instalação de horímetro 

refere-se à captação de água, e não depende, necessariamente, da manutenção da barragem, o 

que se constata é que deve a obrigação ser cumprida, independentemente da obtenção de 

licenciamento por parte da apelante. Foi também encontrado no processo 
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n.º 1.0400.05.015575-5/001, quando descreveu que Adotada a conclusão pericial pelo nexo de 

causalidade entre as obras e os danos estruturais causados, conclusão que merece prestígio 

principalmente se o perito não é recusado a tempo e modo, deve-se condenar a Sociedade 

Empresária pelos danos causados aos moradores atingidos pela construção de barragem. 

Como se pode observar, consta expressamente no pacto que determinada obrigação 

de fazer depende da obtenção de licenciamento ambiental e outorga, não há como exigir o 

respectivo cumprimento, antes de obtidos o licenciamento. Como também, pode ser analisado 

que se tem uma preocupação com a localidade da barragem, em conjunto dos danos que ela 

pode causar no entorno. 

Diante dos fatos citados acima, constatou-se que a metodologia construtiva de 

barragens é bem estabelecida e geralmente questionada nos julgados. Com isso, é notória a 

intervenção direta dos empreendedores. A Agência Nacional de Mineração, quando 

questionada sobre quantos profissionais realizam o trabalho de vistoria em campo nos 

distintos empreendimentos minerários, a ANM respondeu que apenas 34 servidores atuam na 

fiscalização de barragens, sem esclarecer se há outros servidores que fazem o trabalho de 

campo nas minas, por exemplo. Os profissionais são responsáveis por vistoriar pelo menos as 

790 barragens de mineração existentes no Brasil.  

Portanto, houve negligência nos julgados a respeito do monitoramento das barragens 

como exemplo: o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, serviu de alerta para 

aprimorar os mecanismos de fiscalização pelo Governo Federal. Foram criados, por exemplo, 

sistemas unificados para que as mineradoras passassem a informar sobre o monitoramento das 

barragens desse tipo de 15 em 15 dias. A Vale prestava essas informações, mas isso não foi 

suficiente para evitar o incidente. Após a tragédia de Brumadinho, quase três anos depois do 

rompimento de Mariana, a ANM passou a pedir que o sistema seja alimentado com 

informações diariamente por empreendimentos que mantêm este tipo de barragem. 

Como se pode observar não foram obedecidos os preceitos determinados pelas leis 

que decretam a segurança do entorno das barragens, tendo em vista os desastres que 

ocorreram. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Com o intuito de analisar a atuação da população na lei de segurança de barragens, 

delimitou-se como objetivo geral verificar sehá participação social (atuação da comunidade 

https://brasil.elpais.com/tag/accidentes_mineria/a/
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do entorno) no processo de verificação da segurança de barragens de mineração em processos 

judiciais.  

O primeiro objetivo deste trabalho foi alcançado e teve a intenção de examinar como 

está o monitoramento das barragens junto ao licenciamento ambiental (2.1), identificou-se um 

grave problema nos sistemas que desenvolvem e gerenciam os recursos hídricos em uma 

situação ampla de situações de desenvolvimento. O segundo objetivo foi alcançado, pois foi 

demonstrado em todos os tópicos do artigo como o poder público é de suma importância para 

a seguridade da barragem e de toda a sociedade em preservar o meio ambiente. O terceiro 

objetivo deste artigo também foi alcançado, as análises dos julgados do Tribunal de Justiça de 

Minas Gerais, apresentaram uma grande divergência da fiscalização junto aos 

empreendedores já condenados, devido aos rompimentos passados, ficou claro uma 

desarmonia entre os envolvidos. 

Portanto, conclui-se que o estabelecimento de critérios e padrões para a Política 

Nacional de Segurança de Barragens precisaria ser subsidiado por ações técnicas mais 

consistentes para que a análise seja feita de forma mais qualificada, percebe-se notoriamente 

uma fragmentação absoluta nos assuntos que tangem à fiscalização. Sendo assim, os critérios 

da aplicação da Lei 12.334/2010 estão sendo subdivididos, e não estão sendo aplicados da 

maneira correta. 

Por fim, com base nos pontos pesquisados, apresenta-se uma crítica ao que está 

sendo feito pela fiscalização, com muitos planos e projetos que não estão sendo fiscalizados 

corretamente, visando somente ao lucro, esquecendo-se dos problemas socioambientais. 
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ADOÇÃO INTERNACIONAL SEGUNDO AS LEIS BRASILEIRAS E A CONVENÇÃO 
DE HAIA 
 

ALMEIDA103, Fernanda Sousa de Mesquita; 

BALBINO104, Michelle Lucas Cardoso. 

 

RESUMO: A história legal da adoção no Brasil nos remete ao início do século 20. O assunto 
foi tratado pela primeira vez em 1916, no Código Civil brasileiro. Depois da iniciativa, 
seguiram-se a aprovação de três leis (Lei n.º 3.133/1957, lei que atualiza a adoção prescrita no 
Código Civil de 1916, Lei n.º 4.655/1965, que dispõe da legitimidade da adoção e Lei n.º 
6.697/1979, que foi o Código de Menores) antes da chegada, em 1990, do inovador Estatuto 
da Criança e do Adolescente (Lei n.º 8.069), alterado depois pela atual legislação. A adoção 
Internacional está prevista no art. 51 do Estatuto da Criança e do Adolescente e regulada pela 
Convenção de Haia, que estabelece objetivos para proteger a criança e o adolescente, 
defendendo seus direitos fundamentais. O presente artigo tem o objetivo de analisar a 
legislação brasileira e a Convenção de Haia, no que se refere à adoção internacional. Primeiro, 
descreveu-se sobre a adoção no âmbito brasileiro, as leis e suas alterações. Na segunda parte, 
analisou a adoção internacional por meio da Convenção de Haia, ressaltando a importância da 
Comissão Estadual Judiciária de Adoção – CEJAI, que possui um papel importante 
relacionado às informações referentes, a adoção internacional. Na terceira parte, foi feita uma 
comparação entre a Convenção de Haia e as Leis Brasileiras e os efeitos da adoção 
internacional, bem como a adoção internacional por países que não fazem parte da Convenção 
de Haia. Concluindo que a Convenção de Haia foi um importante passo para adoção 
internacional, podendo assim diminuir o tráfico de criança e adolescente. 
 
Palavras-Chave: Adoção. Estatuto da Criança e do Adolescente. Adoção Internacional. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

As leis brasileiras passaram por diversas alterações, de tal forma o instituto da adoção, 

foi também ganhando modificações, para que houvesse uma proteção maior para as crianças e 

adolescentes, com a preocupação de regular este instituto internacionalmente, a fim de evitar 

ou até tentar erradicar o tráfico internacional de crianças no Brasil. Sendo incorporada ao 

ordenamento jurídico brasileiro, através do Decreto nº 3.087 de 1999, a Convenção de Haia.  

Primeiramente, será abordado sobre adoção no Brasil, as leis brasileiras e suas 

alterações, entre elas, a Lei nº 12.010/09, que altera, principalmente, o Estatuto da Criança e 

do Adolescente, sendo reconhecida como Lei da Adoção. 

 
103 Acadêmica do 5º período do curso de Direito da Faculdade de Ciências e Tecnologia de Unaí – FACTU. 
104 Professora e Coordenadora do curso de Direito da Faculdade de Ciências e Tecnologia de Unaí – FACTU. 
Doutoranda em Direito pelo Uniceub. Mestre em Sustentabilidade Socioeconômico e Ambiental pela Escola de 
Minas pela Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). 
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Depois, trataste-a da adoção no âmbito internacional, por meio da Convenção de Haia 

que tem como objetivos principais o respeito aos direitos internacionais, o impedimento do 

tráfico de crianças, a adoção internacional realizada em favor da criança e a garantia da 

adoção entre países, além de demonstrar requisitos para a adoção internacional e o seu devido 

processo. 

E ainda, será feito um comparativo entre as legislações brasileiras e a convenção, suas 

diferenças, os efeitos da adoção e, qual a possibilidade de países que não fazem parte da 

Convenção de Haia, adotar crianças brasileiras. 

O objetivo é comparar as normas e leis, entender como funciona as leis através dos 

tratados internacionais e como as normas são aplicadas no ordenamento jurídico brasileiro. 

 

2 ADOÇÃO NO ÂMBITO BRASILEIRO 

 

Primeiramente, ao longo desta secção serão abordados os aspectos da Adoção 

segundo as leis brasileira. 

Desde a época colonial a adoção já existia, mas não era formalmente, naquele tempo 

existiam os chamados “filhos de criação”, que na verdade eram crianças que trabalhavam em 

troca de comida e um lugar para morar e eram tratados de forma diferente dos filhos 

biológicos. 

 

2.1 LEIS ANTERIORES AO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

 

Neste tópico, será tratado sobre leis que antecederam o Estatuto da Criança e do 

Adolescente no que diz respeito a adoção nacional. 

A adoção foi formalizada a partir do Código Civil de 1916, porém só era possível se 

os adotantes fossem casados. Na verdade, era benéfico para os casais, pois atendia ao 

interesse dos que não podiam ter filhos. Segundo o Juiz de Direito da Vara da Infância e 

Juventude, Dr. Gustavo Scaf de Molon, a exigência de que o adotante não tivesse filho 

legítimo ou legitimado mostrava que a adoção não era para garantir um lar para criança, e 

sim, satisfazer a vontade de pessoas que de algum modo não podia ter filhos. (MOLON, 

2010) 

Mesmo surgindo em 1927 o Primeiro Código de Menores, o assunto adoção ainda 

ficou sendo tratado pelo Código Civil de 1916, até que em 1957 promulgou a Lei 3.133 que 

nela o adotado deveria ser no mínimo 16 anos mais novo que o adotante, os adotantes 
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poderiam ter outros filhos e ter mais de 30 anos e não cinquenta como a lei anterior e a adoção 

passa a ser irrevogável, mas não era o fim do preconceito, pois os adotantes que tivessem 

filhos biológico depois da adoção poderiam deixar o adotado de fora da herança. Segundo 

Eduardo Barbosa, o preconceito em relação aso filhos adotados e biológicos somente 

diminuiu com a Lei do Divórcio (Lei 6.515), que o do filho adotivo passou a ter os mesmos 

direitos do filho biológico. 

Em 1979, através da Lei 6.697 (Novo Código de Menores) existiam dois tipos de 

adoção: a plena e a simples. Esta voltada para o menor abandonado e aquela, os laços com a 

família biológica eram desfeitos e só podiam adotar por esta forma, casais os quais um dos 

dois tivesse mais de 30 anos e ao menos 05 anos de casados, pois era irrevogável. 

Com a Constituição de 1988, no seu artigo 227, § 6º, filhos, havidos ou não da 

relação de casamento ou por adoção, têm os mesmos direitos e qualificações, “proibidas 

quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação”. Não só este parágrafo, mas o 

artigo trata dos cuidados com a criança e o Adolescente. 

A Legislação fixou, por meio das leis anteriores ao ECA a direção, para que o poder 

público tomasse o controle nos processos de adoção, mas foi com a entrada em vigor do 

Estatuto da Criança e do Adolescente que o interesse do menor prevaleceu no processo. 

 

2.2 A ADOÇÃO SEGUNDO O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. 

 

Nesta subseção será descrita a Adoção segundo o Estatuto da Criança e do 

Adolescente. Segundo Granato (2010, p.71)  
 
 
A principal função do Estatuto da Criança e do Adolescente é proteger integralmente 
a criança e o adolescente na família do adotante, fazendo com que sua situação se 
iguale à do filho natural, deixando de se falar em adoção plena e simples e sim em 
uma única forma de adoção que cria afinidades entre pais e filhos adotivos, na 
maioria das vezes. 
 
 

Em relação aos requisitos para a adoção, vale destacar que a lei veda a adoção por 

procuração (art.39 §2º), impedindo que a adoção venha acontecer sem contato prévio com o 

adotando. 

Segundo Ferreira (2010, p. 55), “A adoção não depende do estado civil do adotante 

contanto que a criança tenha uma família, independente de ser nos moldes tradicionais ou na 

forma monoparental, deixando claro que se a adoção for conjunta, os adotantes devem 

comprovar no mínimo estabilidade familiar.” 
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Não importa como foi formada a família, desde que tenha uma estrutura para receber 

o adotado e ter uma diferença mínima de 16 anos entre adotante e adotado (art.1619, CC/02). 

Enfim, toda criança tem o direito de ter uma família, de preferência ser educada pela 

própria família, na sua cultura. Entretanto, como muitas vezes não é possível e por não ter 

uma família nacional que se enquadre como família substituta, considera-se a adoção 

internacional, obedecendo aos dispositivos legais. Dispõe o art.52 §§8ºe 9º do ECA: 
 
 

§ 8o Antes de transitada em julgado a decisão que concedeu a adoção internacional, 
não será permitida a saída do adotando do território nacional.    
§ 9o  Transitada em julgado a decisão, a autoridade judiciária determinará a 
expedição de alvará com autorização de viagem, bem como para obtenção de 
passaporte, constando, obrigatoriamente, as características da criança ou adolescente 
adotado, como idade, cor, sexo, eventuais sinais ou traços peculiares, assim como 
foto recente e a aposição da impressão digital do seu polegar direito, instruindo o 
documento com cópia autenticada da decisão e certidão de trânsito em julgado. 

 
 

Ressalta-se que, a qualquer momento, mesmo “que deferida a adoção, o poder 

público pode solicitar informações sobre o adotado”. (CARVALHO, 2013, P.56). 

Um dos temas mais polêmicos dentro da adoção é a adoção realizada por casais 

homossexuais. A jurisprudência já admite esse tipo de adoção e a regulamentação depende, na 

maioria das vezes, do Juiz responsável pelo processo de adoção. 

 
STJ - REsp: 889852 RS 2006/0209137-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE 
SALOMÃO, Data de Julgamento: 27/04/2010, T4 - QUARTA TURMA, Data de 
Publicação: DJe 10/08/2010: 
 
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. ADOÇÃO DE MENORES POR CASAL 
HOMOSSEXUAL. SITUAÇÃO JÁ CONSOLIDADA. ESTABILIDADE DA 
FAMÍLIA. PRESENÇA DE FORTES VÍNCULOS AFETIVOS ENTRE OS 
MENORES E A REQUERENTE. IMPRESCINDIBILIDADE DA PREVALÊNCIA 
DOS INTERESSES DOS MENORES. RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL 
FAVORÁVEL AO PEDIDO. REAIS VANTAGENS PARA OS ADOTANDOS. 
ARTIGOS 1º DA LEI 12.010/09 E 43 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE. DEFERIMENTO DA MEDIDA. 1. A questão diz respeito à 
possibilidade de adoção de crianças por parte de requerente que vive em união 
homoafetiva com companheira que antes já adotara os mesmos filhos, circunstância 
a particularizar o caso em julgamento. 2. Em um mundo pós-moderno de velocidade 
instantânea da informação, sem fronteiras ou barreiras, sobretudo as culturais e as 
relativas aos costumes, onde a sociedade transforma-se velozmente, a interpretação 
da lei deve levar em conta, sempre que possível, os postulados maiores do direito 
universal. 3. O artigo 1º da Lei 12.010/09 prevê a "garantia do direito à convivência 
familiar a todas e crianças e adolescentes". Por sua vez, o artigo 43 do ECA 
estabelece que "a adoção será deferida quando apresentar reais vantagens para o 
adotando e fundar-se em motivos legítimos". 4. Mister observar a 
imprescindibilidade da prevalência dos interesses dos menores sobre quaisquer 
outros, até porque está em jogo o próprio direito de filiação, do qual decorrem as 
mais diversas consequências que refletem por toda a vida de qualquer indivíduo. 5. 
A matéria relativa à possibilidade de adoção de menores por casais homossexuais 
vincula-se obrigatoriamente à necessidade de verificar qual é a melhor solução a ser 
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dada para a proteção dos direitos das crianças, pois são questões indissociáveis entre 
si. 6. Os diversos e respeitados estudos especializados sobre o tema, fundados em 
fortes bases científicas (realizados na Universidade de Virgínia, na Universidade de 
Valência, na Academia Americana de Pediatria), "não indicam qualquer 
inconveniente em que crianças sejam adotadas por casais homossexuais, mais 
importando a qualidade do vínculo e do afeto que permeia o meio familiar em que 
serão inseridas e que as liga a seus cuidadores". 7. Existência de consistente relatório 
social elaborado por assistente social favorável ao pedido da requerente, ante a 
constatação da estabilidade da família. Acórdão que se posiciona a favor do pedido, 
bem como parecer do Ministério Público Federal pelo acolhimento da tese autoral. 
8. É incontroverso que existem fortes vínculos afetivos entre a recorrida e os 
menores – sendo a afetividade o aspecto preponderante a ser sopesado numa 
situação como a que ora se coloca em julgamento. 9. Se os estudos científicos não 
sinalizam qualquer prejuízo de qualquer natureza para as crianças, se elas vêm sendo 
criadas com amor e se cabe ao Estado, ao mesmo tempo, assegurar seus direitos, o 
deferimento da adoção é medida que se impõe. 10. O Judiciário não pode fechar os 
olhos para a realidade fenomênica. Vale dizer, no plano da “realidade”, são ambas, a 
requerente e sua companheira, responsáveis pela criação e educação dos dois 
infantes, de modo que a elas, solidariamente, compete a responsabilidade. 11. Não 
se pode olvidar que se trata de situação fática consolidada, pois as crianças já 
chamam as duas mulheres de mães e são cuidadas por ambas como filhos. Existe 
dupla maternidade desde o nascimento das crianças, e não houve qualquer prejuízo 
em suas criações. 12. Com o deferimento da adoção, fica preservado o direito de 
convívio dos filhos com a requerente no caso de separação ou falecimento de sua 
companheira. Asseguram-se os direitos relativos a alimentos e sucessão, 
viabilizando-se, ainda, a inclusão dos adotandos em convênios de saúde da 
requerente e no ensino básico e superior, por ela ser professora universitária. 13. A 
adoção, antes de mais nada, representa um ato de amor, desprendimento. Quando 
efetivada com o objetivo de atender aos interesses do menor, é um gesto de 
humanidade. 

 

Independentemente do tipo de união, o que deve ser levado em consideração é o 

interesse da criança, não existe na lei nada que autorize ou não a adoção por casais 

homossexuais, desde que vivam uma união estável ou sejam casados, pois já é permitido no 

Brasil o casamento entre pessoas do mesmo sexo. 

 

2.3 LEI DA ADOÇÃO 

 

Neste tópico, tratar-se-á da nova Lei da adoção, Lei 12.020, de 3 de agosto de 2009, 

a qual estabeleceu novas regras, tendo em vista não só a adoção, mas a melhora do convívio 

familiar, estabelecendo a importância de que a criança permaneça no seio da sua família. 

Primeiramente, a criança é acolhida em um abrigo e acompanhada, para que seja 

possível sua reintegração na família de origem, e ela não pode ficar mais que dois anos neste 

programa de acolhimento, se ela não for reintegrada a sua família poderá ser colocada em 

uma família adotiva. 
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Segundo Dottridge, “Quando a criança é traficada, ela pode ser vendida para uma 

família que realmente cuidará dela, mas pode também ser vendida para ser escrava, fazer 

trabalhos forçados, se prostituir, e ainda pode ser vítima de tráfico de órgãos.” 

Por isso, a adoção internacional acontece depois que todas as possibilidades estão 

esgotadas, pois a prioridade é manter a criança no seu país de origem, o que fez com que 

diminuísse o número de estrangeiros interessados em adotar crianças brasileiras. Ademais a 

nova lei traz alguns dispositivos que dificultam o tráfico de crianças e adolescentes, que tinha 

uma proporção muito grande, perdendo somente para o tráfico de drogas e de armas. 

 

3 ADOÇÃO INTERNACIONAL 

 

As nações, em relação à adoção, podem ser divididas entre o grupo das que adotam e 

o daquelas cujas pobrezas levam ao último recurso de “enviar” as crianças órfãs, pobres e/ou 

sujeitas à violência para adoção por casais de outros países. No meio, estão aquelas que, como 

o Brasil, têm muitas crianças e adolescentes esperando por uma nova família. 

Existem ainda casos, como a China, em que a política do filho único acabou por 

levar ao abandono de centenas de milhares de crianças (com mínima chance de serem 

adotadas por casais chineses), colocadas à disposição para adoção internacional. 

Em grande parte dos países, as normas de adoção são menos rigorosas que as 

brasileiras, mas todos conferem ao Judiciário a conclusão. Outra diferença em relação à 

maioria é a proibição da interferência de agências e advogados especializados no processo de 

adoção. 

Existem, também, países que lidam com erros do passado, como Argentina e Chile, 

por exemplo, onde o Estado permitiu e até incentivou que filhos de mulheres presas e 

torturadas na ditadura fossem tirados das mães e entregues para a adoção por casais sem 

filhos, muitos deles integrantes dos órgãos repressores. 

Milhões de crianças estão na fila de adoção em muitos países, segundo a UNICEF, 

que monitora a situação das crianças, existem 17,8 milhões de crianças órfãos no mundo, mas 

nem todas estão disponíveis para adoção. Lembrando que a adoção internacional é permitida, 

com previsão no art. 227, §5º da Constituição Federal: 
 
 

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 
adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a 
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salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade 
e opressão. (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010) 
§ 5º A adoção será assistida pelo Poder Público, na forma da lei, que estabelecerá 
casos e condições de sua efetivação por parte de estrangeiros. 

 
 
Com intuito de criar meios para garantir o melhor para a criança e o adolescente, a 

adoção internacional foi tratada em várias Convenções, Declarações e Tratados Multilaterais, 

porém uma tem grande importância e destaque, a Convenção de Haia e merece destaque o 

CEJAI - Comissão Estadual Judiciária de Adoção Internacional, pois tem um expressivo 

papel, serve de apoio aos Juízos da Infância e da Juventude de todos os Estados. 

 

3.1 CEJAI – COMISSÃO ESTADUAL JUDICIÁRIA DE ADOÇÃO INTERNACIONAL 

 

Nesse primeiro momento falar-se-á sobre a Comissão Estadual de Adoção 

Internacional, que foi criada pelos Estados para efetivar a segurança jurídica das adoções 

internacionais. 

Em Minas Gerais a CEJAI foi instituída em 1992, na gestão do Exmo. 

Desembargador José Fernandes Filho, e buscou atender ao disposto no art. 52 do Estatuto da 

Criança e do Adolescente sobre a CEJAI: “busca colocar crianças do Estado de Minas Gerais, 

consideradas adotáveis, a salvo da negligência. Discriminação, exploração, violência, 

crueldade e opressão”.  

Vale ressaltar que, segundo Liberati: 
 
 

Essas Comissões, que instituíram uma política de adoção internacional no âmbito de 
cada Estado, têm feito um trabalho, excelente em relação à preparação do 
interessado estrangeiro para adoção. Além do estudo prévio das condições sociais e 
psicológicas a CEJAI imprime autoridade, idoneidade e serenidade no 
processamento das informações referentes aos interessados na adoção [...] Além 
disso, a Comissão acaba de vez com boatos e fantasias maliciosas sobre a adoção 
por estrangeiros. Ao impor serenidade ao trabalho, a CEJAI autentica o 
procedimento de adoção internacional, avalizando a idoneidade do interessado. 
(LIBERATTI, 2011, p. 145) 

 
 

O papel da Comissão é de suma importância para adoção internacional, é um órgão 

que auxilia o magistrado, ele é composto por desembargadores, juízes de direitos, promotores 

e procuradores de justiça, assistentes sociais, psicólogo, sociólogos, entre outros e seus 

serviços são sigilosos e gratuitos. 
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3.2 CONVENÇÃO DE HAIA 

 

Nesta secção será tratada sobre a Convenção de Haia, que é um tratado multilateral, 

que tem como objetivo, entre outros, a transparência do processo de adoção internacional e, 

além disto, proteger os interesses do menor, respeitando seus direitos fundamentais, para que 

ele tenha uma família, um lar definitivo. 

Cerca de 70 países, 12 ONG’S e cinco Organizações intergovernamentais foram 

responsáveis por discussões e negociações para que a Convenção de Haia fosse criada, com 

intuito de regular especificamente a adoção internacional e tentar minimizar ou até erradicar o 

tráfico de menores, pois várias crianças eram tiradas de forma ilegal do seu pais de origem e 

levadas para outros países por pessoas desconhecidas e mesmo por um de seus genitores que 

pelo fato da separação do casal, para fugir da justiça do país de origem. 

No Brasil, ela foi aprovada através do Decreto 3.087, de 21 de junho de 1999, nos 

termos do art. 49, inciso I, da CF/88. 

Cada país controla suas adoções internacionais por meio de uma Autarquia Central, aqui no 

Brasil é representada pela Secretaria Especial de Direitos Humanos, essas autoridades são 

responsáveis por todas as informações em relação aos adotantes e adotados e também 

supervisionam a adoção, mesmo depois que a criança foi acolhida. Para Angela Christina 

Boelhouwer Montagner: 
 
[...] no momento em que foi acordada a Convenção de Haia em 1993, fazia-se 
necessário um instrumento de cooperação internacional capaz de guardar e garantir o 
cumprimento dos direitos da crianças levadas de seu país de origem da adoção 
internacional, cujo intento parece ter sido em boa parte alcançado. (MONTAGNER, 
2009) 
 
 

Esses órgãos de supervisionamento são sem fins lucrativos e, segundo o artigo 14 da 

Convenção, devem ser os primeiros a serem procurados por quem quer adotar fora do seu 

Estado. E ainda, o processo de adoção somente começará quando esta Autoridade Central 

providenciar o processo. 

Lembrando que existe o período de adaptação entre a família substituta e o adotado e 

que neste caso deverá acontecer no Brasil. 

Depois de todo o processo e com a concessão da adoção, o Juiz emitirá o Alvará de 

viagem, só depois do trânsito em julgado que a criança poderá se ausentar do país e assim, 

começa o vínculo efetivo com sua família adotiva e se desfaz o vínculo com sua família 

biológica, pelo menos juridicamente. 
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No Brasil, a convenção de Haia foi de grande importância no combate ao tráfico de 

crianças e, seguir as regras impostas pela Convenção garante uma adoção segura, mas não 

impede que países que não estão ligados à convenção deixem de adotar crianças brasileiras. 

Segundo a Resolução nº 03, de 2001, do Conselho das Autoridades Centrais 

Brasileiras, em sua cláusula terceira: 
 
 
TERCEIRA CLÁUSULA: A admissão de pedidos formulados por requerentes 
domiciliados em países que não tenham assinado ou ratificado a Convenção de Haia 
será aceita quando respeitar interesses superior da criança em conformidade com a 
Constituição Federal e Lei 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente. Neste 
caso, os adotantes deverão cumprir os procedimentos de habilitação perante a 
Autoridade Central Estadual, obedecendo à prioridade dada aos adotantes de países 
ratificantes.  
 
 

Sendo assim, seguindo as regras, o Brasil permite a adoção internacional destes 

países que não fazem parte da Convenção de Haia, pois o processo de adoção internacional 

não pode ser negado e deve estar atento à Lei de adoção e a Convenção de Haia, não só 

durante o processo, mas depois também. 

 

4 AS LEIS BRASILEIRAS X NORMAS INTERNACIONAIS E ADOÇÃO DE PAÍSES 

QUE NÃO ADERIRAM À CONVENÇÃO DE HAIA  

 

O reconhecimento e os efeitos da adoção estão dispostos no capítulo V, artigos de 23 

a 27 da Convenção de Haia. 

As normas internacionais são admitidas pelo ordenamento jurídico assim que o 

Brasil se responsabiliza internacionalmente e as recebem desde que não interfiram na 

soberania nacional. 

 

4.1 EFEITOS DA ADOÇÃO INTERNACIONAL 

 

Assim que a Adoção é reconhecida, reconhece-se também o vínculo de filiação entre 

a criança e os pais adotivos, a partir daí começa a responsabilidade dos pais em relação à 

criança e é cortado o vínculo de filiação preexistente entre a criança e seus pais biológicos. 

Segundo o Art.23, do Capítulo V, da Convenção de Haia: 
 
 
Em relação aos resultados da sentença, para convenção de Haia, aquela adoção que 
fora concedida pelas regras de Convenção, e estiver devidamente certificada, deverá 
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ser reconhecida por todos os países signatários. Logo, com relação ao 
reconhecimento da sentença da adoção, tendo como regra que todos os países 
signatários da Convenção deverão reconhecer de imediato a adoção como válida, 
desde que tenham sido observadas todas as regras. 
 
 

 

A adoção é irrevogável, mas não é inalterável por toda vida. Depois de transitada em 

julgada, pode ser sujeita de ação rescisória, podendo ser ajuizada uma ação em até dois anos. 

Entre outros, a nacionalidade e a cidadania são efeitos da adoção internacional que merecem 

destaque. Segundo Farias (2011 p.14)  
 
 

A nacionalidade é um vínculo político e jurídico entre Estado e Sujeito, podendo ser 
primária ou secundária relacionado à nacionalidade primária, existem dois critérios 
para determiná-la que são jus solie, que a obtenção da nacionalidade está 
condicionada ao nascimento no território do Estado; jus sanguinis, que a obtenção 
de nacionalidade esta condicionada aos laços sanguíneos da filiação. 

 
 

No Brasil, será brasileiro nato a pessoa que nascer em território brasileiro, portanto a 

regra adquirida é a jus solie, porém também são considerados brasileiros natos, os nascidos no 

estrangeiros para que um dos pais seja brasileiro, desde que venham morar no Brasil e façam 

a opção por nacionalidade brasileira ou seja registrado em repartição brasileira. 

Agora, a nacionalidade secundária é feita por meio de processo seguindo os 

requisitos adotados de cada país. 

Assim, conclui-se que a criança adotada por brasileiros, não se tornará brasileira, 

devendo a mesma passar pelo processo de nacionalização. 

A Convenção de Haia não trata deste assunto, ficando a regulamentação a cargo de 

cada País. Com isto, a aquisição de nacionalidade dependerá das normas do país de acolhida. 

 

4.2 EMBATES ENTRE A LEGISLAÇÃO NACIONAL E A CONVENÇÃO DE HAIA 

 

Quando se estuda acerca da Adoção Internacional, observam-se alguns pontos de 

conflitos entre a Lei Brasileira e a Convenção de Haia que será tratado nesta seção. 

Em primeiro lugar, a Convenção de Haia admite que o processo de adoção aconteça 

no país da acolhida da criança, contudo a Legislação Brasileira em relação àAdoção 

Internacional não admite, pois no Brasil a adoção deve ser de acordo com o domicílio da 

criança. 
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Em segundo lugar, a Convenção de Haia, permite que a criança saia do país antes do 

trânsito em julgado da sentença de adoção e o ECA no seu art. 52, §8 diz: 
 
 
Art.52. A adoção internacional observará o procedimento previsto nos art.165 a 170 
desta Lei, com as seguintes adaptações: [...}§ 8o Antes de transitada em julgado a 
decisão que concedeu a adoção internacional, não será permitida a saída do adotando 
do território nacional. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência. 
 
 

Em terceiro lugar, no artigo 28 §2º: “Tratando-se de maior de 12 (doze) anos de 

idade, será necessário seu consentimento, colhido em audiência. (Redação dada pela Lei nº 

12.010, de 2009) Vigência”, a legislação brasileira admite que, quando a criançaé maior de 12 

anos ela pode dizer se quer ou não ser adotada, enquanto na Convenção de Haia não deve 

observar somente a idade, mas a maturidade da criança. 

E, também, o ECA no seu art. 46 prevê que a criança e a família devem passar por 

um período obrigatório de convivência antes de da adoção. “a adoção será precedida de 

estágio de convivência com a criança ou adolescente, pelo prazo máximo de 90 (noventa) 

dias, observadas a idade da criança ou adolescente e as peculiaridades do caso. (Redação dada 

pela Lei nº 13.509, de 2017)” o que não é estabelecido na Convenção. 

Para esse embate entre as legislações e a norma existe a Convenção Interamericana 

sobre Conflitos de Leis em Matéria de Adoção de Menores (La Paz. 24 de maio de 1984), que 

define a legislação a ser aplicada conforme o domicílio das partes e que controlará todos os 

requisitos para o processo de adoção, bem como as formalidades exigidas. 

Segundo o Art.4° da Convenção: “A lei do domicílio do adotante (ou adotantes) 

regulará: a. a capacidade para ser adotante; b. os requisitos de idade e estado civil do adotante; 

c. o consentimento do cônjuge do adotante, se for o caso, e d. os demais requisitos para ser 

adotante.” 

Diante disto, as condições e os métodos da adoção serão do país de domicílio do 

adotado. Vale ressaltar que a Convenção não tem força para alterar a legislação interna de um 

país, ela apenas estabelece requisitos para a adoção internacional, que podem ou não ser 

adicionados pela legislação interna. Logo, quando há embate entre a convenção e a lei interna, 

aplica-se o Direito Internacional Privado para solucioná-los. 

 

 

 



343 
 

4.4 ADOÇÃO INTERNACIONAL POR PAÍSES QUE NÃO PARTICIPAM DA 

CONVENÇÃO DE HAIA E INTERMEDIAÇÕES DE ADOÇÃO 

 

Nesta seção será abordado sobre os países que não participaram da Convenção de 

Haia, se há ou não possibilidade de as pessoas adotarem crianças em outros países e também, 

a possibilidade de organizações intermediarem essas adoções. 

A Convenção de Haia foi o meio pelo qual o processo de adoção foi normatizado no 

Brasil, tornando o instituto de adoção mais sério, mais confiável, tentando assim, diminuir os 

problemas existentes, como o tráfico internacional de crianças. 

Para garantir uma adoção legal é importante seguir as regras da Convenção de Haia, 

no Brasil, o pais que também faz parte da Convenção, não encontra problema para adoção e é 

importante destacar que não existe nenhuma legislação que proíba a adoção internacional por 

pessoas dos países que não fazem parte da Convenção de Haia, mas estes têm que seguir 

algumas regras, como por exemplo, se submeter à ordem de chamada para adoção, lembrando 

que a preferência são para os países signatários. 

Além disto, deve-se observar a 3ª Cláusula da Resolução nº 03, de 2001 do Conselho 

das Autoridades Centrais Brasileiras: 
 
 

TERCEIRA CLÁUSULA: A admissão de pedidos de adoção, formulados 
porrequerentes domiciliados em países que não tenham assinado ou ratificado 
aConvenção de Haia, será aceita quando respeitar o interesse superior da criança,em 
conformidade com a Constituição Federal e Lei 8.069/90 – Estatuto da Criançae do 
Adolescente. Neste caso, os adotantes deverão cumprir os procedimentos 
dehabilitação perante a Autoridade Central Estadual, obedecendo à prioridade 
dadaaos adotantes de países ratificantes. 
 
 

É importante ressaltar que o Brasil permite acordos bilaterais, uma vez que ele é 

signatário da Convenção de Viena sobre Direito e Tratados de 1969, por esse tratado o Brasil 

pode acordar adoções internacionais com países que não fazem parte da Convenção de Haia, 

lembrando que o Brasil não mantém nenhum acordo com outro país relacionado àadoção 

internacional. (LIBERATTI, 2009, P.102) 

As organizações estrangeiras com interesse coletivo e cujos propósitos sejam lícitos, 

de acordo com a lei brasileira, poderão ser autorizadas a funcionar no Brasil. No entanto, uma 

situação, merece especial atenção: a das organizações estrangeiras destinadas à intermediação 

de adoções internacionais de menores. 

É importante assinalar a necessidade de que fossem adotadas medidas para garantir 

que as adoções internacionais sejam feitas com interesse exclusivo das crianças e/ou 
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adolescentes e com respeito aos seus direitos fundamentais, assim como para impedir o 

sequestro, a venda ou o tráfico de menores.A aprovação para que uma organização estrangeira 

consiga atuar na intermediação de adoções internacionais no Brasil, exige que ela observe 

alguns requisitos como: ser uma organização sem fins lucrativos, seus representantes 

precisam ser pessoas com experiência na área da adoção internacional e serem pessoas 

idôneas entre outros.  

Enfim, de modo geral, as entidades com interesse de conseguir a autorização para 

funcionamento de organização estrangeira, para atuar na área de adoção internacional, 

deverão observar o art. 9º da Portaria nº 362, de 1 março de 2016: 
 
 

Seção III 
Do Pedido de Autorização de Funcionamento de OE de Adoção Internacional 
Art. 9º A organização estrangeira de interesse coletivo que pretenda atuar no país em 
processos de adoção internacional deverá: 
I - cadastrar-se no Departamento de Polícia Federal, conforme regulamentação 
vigente; 
II - solicitar a autorização de funcionamento perante o Ministério da Justiça, nos 
termos do art. 7o desta Portaria; 
III - credenciar-se a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, 
que exerce a função de Autoridade Central do país, nos termos do disposto no art. 18 
do Decreto nº 5.491, de 18 de julho de 2005 e art. 1º, inciso VII, do Anexo I, do 
Decreto nº 8.162, de 18 de dezembro de 2013. 
Parágrafo único. Não será autorizada a funcionar no Brasil a organização estrangeira 
cujo país de origem não tenha ratificado a Convenção Relativa à Proteção das 
Crianças e à Cooperação em Matéria de Adoção Internacional. 

 
 

Em linhas gerais, em relação a países não ratificantes ou que não nominaram sua 

Autoridade Central, o envio da habilitação de pretendentes à adoção só poderá ser feito por 

via diplomática, e não por intermédio de organizações estrangeiras que atuam na 

intermediação de adoções internacionais de menores. 
 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente artigo teve como objetivo principal um estudo sobre os aspectos das leis 

nacionais em relação a norma internacional referindo -se a adoção internacional, em especial 

a Convenção de Haia. Foram consideradas todas as leis que se referem à adoção nacional e 

como acontece o processo de adoção por estrangeiros, abordando, principalmente, as 

diferenças existentes entre a adoção prevista no ordenamento jurídico brasileiro e o seguido 

pela Convenção. 
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Durante o desenvolvimento do artigo, foi possível observar que, para que a adoção 

internacional seja segura, é preciso seguir alguns requisitos e que o ordenamento jurídico 

brasileiro juntoà Convenção de Haia e outras convenções visam ao bem-estar e à 

permanênciada criança com a família biológica e que o interesse delas é colocado acima de 

qualquer outro interesse envolvido no processo de adoção, tendo em vista que o objetivo é 

que a criança tenha uma convívio familiar estável e com qualidade, sem ser descriminada, 

para que a mesma tenha uma perspectiva de futuro. 

Lembrando que, a adoção internacional tem caráter subsidiário em relação à adoção 

nacional, ou seja, só será permitida quando todas as possibilidades de constituir uma família 

para criança ou adolescente no Brasil se esgotarem. 

Mas, é importante salientar que a adoção internacional, realizada conforme as leis 

brasileiras, garante toda segurança ao adotando, considerando-se que antes de sair de nossas 

fronteiras, todos os cuidados necessários são tomados. 

Assim, registra-se que a sociedade precisa seguir a Convenção de Haia em Matéria 

de Adoção internacional, não deixando de observar a legislação brasileira e também os órgãos 

e profissionais envolvidos com a adoção, com prioridade, o Poder Judiciário, deve aceitar o 

desafio de considerar a adoção internacional sob um novo olhar a cada dia, sem ferir, os 

interesses nacionais. 
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A RODADA DO URUGUAI E O IMPACTO SOBRE AS NORMAS REGULADORAS DA 
AGRICULTURA BRASILEIRA. 
 

SANTOS, Gilson Ribeiro Dos 105 

SILVA, Pedro Victor Palma Borba da106 

BALBINO, Michelle Lucas Cardoso107 

 

RESUMO: A Organização Mundial do Comércio (OMC) nasceu em 1995, entrando em 
vigor no dia 1° de janeiro, destaca-se por trazer inovação ao comércio internacional, com 
normas para a regulamentação e controle da comercialização internacional. A OMC surgiu 
para substituir o Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (GATT) do ano de 1947, por 
oferecer maior abrangência quanto aos assuntos abordados, além de ter os dispositivos mais 
rígidos, tudo em conformidade com a Rodada do Uruguai. Nesta ocorreram várias 
negociações durante anos, em que os Estados-membros se reuniram para juntos formarem os 
acordos que passaram então a ser regulados pela OMC. (COLSERA,1998). O presente artigo 
tem o objetivo de compreender como os acordos sobre a agricultura presentes na rodada do 
Uruguai influenciaram a criação de normas internas no Brasil. Sendo assim, foi utilizada uma 
pesquisa qualitativa de cunho jurídico-normativo. Na primeira parte, será verificada a 
transição do GATT para a OMC, com um estudo sobre a incorporação e o efeito das novas 
regras elaboradas durante Rodada do Uruguai, tendo como principal foco o Acordo da 
Agricultura. Na segunda parte, será realizado um estudo acerca dos acordos firmados em 
âmbito internacional que abordam a temática referente à agricultura. Posteriormente, na 
terceira parte, será realizada uma análise dos impactos das normas firmadas na Rodada do 
Uruguai na estruturação dos acordos firmados pelo Brasil acerca do tema agricultura, 
definindo a repercussão da Rodada na internalização de acordos brasileiros. 
 
Palavras-chave: Organização Mundial do Comércio. Rodada do Uruguai. Acordo da 
Agricultura. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

A Organização Mundial do Comércio ou OMC surgiu no dia 1° de janeiro do ano 

1995 com a responsabilidade de regulamentar o comércio internacional, e proporcionar um 

livre comércio, de modo que todos os países que fazem parte deste tratado tenham benefícios. 

Antes da OMC, haveria o Acordo Geral de Tarifas e Comércio ou GATT como é conhecida, o 

qual foi um acordo internacional criado em 1947, objetivando melhorar as comercializações e 

reduzir as tarifas. Essas organizações foi a primeira tentativa de regulamentação do comércio 

no âmbito internacional. A Rodada do Uruguai foi a última reunião entre vários países para 
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discutir sobre o comércio internacional sob a proteção do GATT, em decorrência desta 

reunião foi criada a OMC, e um dos principais temas discutidos na reunião foi sobre a 

diminuição dos subsídios na agricultura. Assim, foi criado o Acordo da Agricultura em 

consequência dessa Rodada do Uruguai, sendo criados novas normas para regulamentar o 

comércio agrícola.  

A problemática desta pesquisa cientifica é compreender como os acordos sobre a 

agricultura criados na última discussão entre os países na rodada do Uruguai influenciaram a 

criação de normas internas no Brasil. 

Os objetivos deste trabalho são entender como é o funcionamento da Organização 

Mundial do Comércio, como surgiu e definir como ocorre a regulamentação do comércio 

internacional, usando como base o antes e o depois da criação da OMC, compreender o 

funcionamento e vantagens do acordo da agricultura na rodada do Uruguai e analisar as 

diferenças entre os acordos da agricultura da OMC com as normas internas do Brasil. 

A justificativa para a realização deste artigo científico se deu pelo interesse quanto à 

temática da agricultura, visando compreender a Organização em estudo, além de entender a 

vigência dos acordos e os reflexos causados pela internalização de tais normas no Brasil. 

Na primeira parte deste trabalho será verificada a transição do GATT para a OMC, 

estudando a incorporação e o efeito das novas regras elaboradas durante Rodada do Uruguai, 

tendo como principal foco o Acordo da Agricultura, explicando ainda os princípios 

norteadores da OMC. Na segunda parte, será realizado um estudo acerca dos acordos 

firmados em âmbito internacional que aborda a temática referente à agricultura, discorrendo 

também sobre o que foi a cláusula da paz e seus malefícios contra a OMC. Posteriormente, na 

terceira parte, será realizada uma análise dos impactos das normas firmadas na Rodada do 

Uruguai na estruturação dos acordos firmados pelo Brasil acerca dos recursos fitogenéticos 

para alimentação e agricultura, definindo a repercussão da Rodada na internalização de 

acordos brasileiros. 

 

2 DO ACORDO GERAL DE TARIFAS E COMÉRCIO PARA ORGANIZAÇÃO 

MUNDIAL DO COMÉRCIO 

 

Este capítulo tem como propósito verificar os acordos da agricultura resultantes da 

Rodada do Uruguai e seus efeitos. Além de explicar a evolução da OMC (Organização 

Mundial do Comércio), antigamente conhecido GATT "General AgreementonTariffsand 
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Trade" (Acordo Geral de Tarifas e Comércio), e explicar as principais funções dessa 

organização. 

A Lei 313 de 30/07/48 surgiu para oficializar o acordo geral de tarifas aduaneiras e 

comércio feito em 1947. Já a Rodada do Uruguai foi regulada pelo Decreto 1355 de 30/12/94. 

É importante citar que a OMC substituiu o GATT, mas incorporou o conteúdo do acordo 

realizado em 47.  

 

2.1 PRINCÍPIOS NORTEADORES DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO 

 

O Princípio da Não Discriminação é considerado o básico pela OMC. Ele é descrito 

no Art. I e no Art. III do GATT 1994, em relação a bens, e dito no Art. II e Art. XVII sobre o 

Acordo de Serviços. Tais artigos instituem os princípios dos países mais beneficiados (Art. I) 

e ainda o princípio do tratamento nacional (Art. III). Diante deste princípio de países mais 

beneficiados, é obrigatório que um país ajude os demais membros com qualquer benefício ou 

vantagem dado a algum dos membros; já o Princípio do Tratamento Nacional evita que sejam 

diferenciados os modos de tratamento em relação a produtos nacionais e importados, quando 

a finalidade for prejudicar os produtos importados, acarretando a desvalorização à 

concorrência com os produtos nacionais. (OMC, 1995). 

Por outro lado, segundo o Princípio da Concorrência Leal, a OMC, além de abranger 

um comércio mais amplo, possui outra característica, que é a comercialização honesta, proíbe 

as condutas consideradas desonestas no comércio, tais como “dumping” ou subsídios, que 

acabam adulterando a situação na comercialização dos países. Esse princípio já era taxado na 

GATT nos termos do Artigo VI e XVI, entretanto, só foram praticados com os Acordos de 

Antidumping e Acordo de Subsídios depois de ter acentuado essas práticas ao dumping e 

subsídio. (OMC, 1995). 

Já o Princípio do Tratamento Especial e Diferenciado para Países em 

Desenvolvimento, encontra-se estabelecido no Artigo XXVIII bis e da parte IV do GATT 

1994. O Artigo XXVIII bis taxado no GATT 1994 dispõe que as comercializações tarifárias 

são deixadas de lado pelo tratamento igual aos países desenvolvidos. Agora na Parte IV do 

GAATT 1994, descreve-se inúmeros modos de favorecer países que estão em 

desenvolvimento, do que os considerados desenvolvidos, como devem praticar ou 

implementar. Ademais, diversos acordos da OMC tratam de modos de ajudar os países em 

desenvolvimento. (OMC, 1995). Esse princípio é fundamental para a o cumprimento dos 
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objetivos da Organização, pois assegura o favorecimento aos países em desenvolvimento, 

para que, dessa forma, possam evoluir individualmente e somar no coletivo. 

 De acordo com o Princípio da Previsibilidade, para o desenvolvimento das 

atividades em relação à exportação e à importação, é preciso garantir aos operadores do 

comércio exterior uma previsibilidade quanto às normas, assim como o acesso aos mercados. 

As disciplinas de outras áreas da OMC, como TRIPS (Acordo sobre Aspectos dos Direitos de 

Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio), TRIMS (O Acordo sobre Medidas de 

Investimento Relacionadas com o Comércio), Barreiras Técnicas e SPS que visam impedir o 

uso abusivo dos países para restringir o comércio, compõem o pilar básico de garantia dessa 

previsibilidade, assim como a consolidação dos compromissos tarifários para bens e as listas 

de ofertas em serviços. (OMC, 1995). 

Segundo o Princípio da Proibição de Restrições Quantitativas, o único meio de 

proteção admitida é a tarifa, sendo vedado, de acordo com o artigo XI do GATT, 1994, 

proibições e quotas, ou seja, o uso de proibições quantitativas como meio de proteção, salvo 

em situação especial, quando podem ser utilizadas desde que estejam previstas nas listas de 

compromissos dos países. (OMC, 1995). Esse princípio é o garantidor da não limitação 

quanto à importação dos produtos, ou seja, faz com que as relações comerciais ocorram com 

mais facilidade, porém de forma justa e segura. 

Na próxima secção será abordado quando surgiu a Organização Mundial do 

Comércio, dispõe também sobre a Rodada Uruguai, e o Acordo da Agricultura criado a partir 

desta rodada. 

 

2.2 CRIAÇÃO E EVOLUÇÃO DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO. 

 

A Organização Mundial do Comércio (OMC) entrou em funcionamento no dia 1° de 

janeiro de 1995 com a função de administrar o sistema multilateral de comércio resultante da 

Rodada do Uruguai (1986/93), tendo, inclusive, o Brasil como um dos membros fundadores 

desta organização. Haja vista que a proposta ocorreu em junho de 1981, e as negociações se 

iniciaram em novembro do ano seguinte na Reunião Ministerial do GATT que teve sede em 

Genebra, porém, nessa ocasião não se obteve sucesso diante das divergências apresentadas 

pelos países desenvolvidos quanto ao setor agrícola. (REGO,1996). 

As negociações da Rodada Uruguai, principal foco deste capítulo, teve durabilidade 

de onze anos, quatro anos para serem preparadas e mais de sete para serem concluídas (três a 

mais do que o originalmente previsto). Tais negociações enfrentavam tamanha complexidade, 
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pois contavam com uma extensa gama de assuntos, tendo em vista a grandeza e importância 

das questões em discussão, podem até ser consideradas as mais amplas no âmbito econômico, 

realizadas até hoje. Os países que dela participaram eram de diversos estágios de 

desenvolvimento e estruturas económicas. (REGO, apud CROOME (1995).  

O Brasil, entre os países em desenvolvimento e os ex-países socialistas, também 

conhecidos como economias em transição, tiveram mais influência nessas negociações do que 

em qualquer outra, inclusive durante a GATT. A credibilidade oferecida e o avanço quanto à 

inclusão desses países trouxeram para eles maior responsabilidade. É importante ressaltar que 

tais países assumiram quase as mesmas responsabilidades dos países desenvolvidos, porém o 

período para a adaptação quantos às regras é maior do que as oferecidas aos demais. (REGO, 

1998). 

Para Colsera (1998), a Rodada do Uruguai surgiu em meio ao contexto internacional 

que passava por transformações político-econômicas em meados dos anos 70 e 80. O Impacto 

causado fez com que fosse criado um contexto com condições favoráveis para o alargamento 

de negociações multilaterais, mas, diante da intensificação do processo de globalização de 

economia e o crescimento do comercio internacional, exigia que fosse feito como forma de 

resposta a esses acontecimentos. Dessa forma, a Rodada do Uruguai ficou caracterizada por 

implementar regras e disciplinas mais rígidas e estritas do que as vigentes no período da 

GATT, dando mais consistência às relações comerciais. 

De acordo com Colsera (1998), as discussões quanto ao comércio internacional e 

sobre a realização de negociações comerciais entre as partes interessadas, devem sempre ser 

amparadas pelas novas regras acordadas durante a Rodada do Uruguai, isso ocorre pelo fato 

de a OMC ter sido desenhada para ser o "fórum" apropriado para tais discussões. 

O espaço era necessário para se incorporar a essas disciplinas setores que até então 

não eram abrangidos por elas. Com isso, passaram a fazer parte da pauta de negociações os 

setores agrícola e têxtil, além de outros não diretamente relacionados ao comércio 

internacional, mas com efeito sobre ele, tais como propriedade intelectual, medidas 

relacionadas aos investimentos, e o setor serviços. Cabe destacar um ponto de relevância no 

processo de negociação da Rodada Uruguai, a decisão de que não se concluiria um acordo 

enquanto os demais não tivessem sido concluídos. Em outras palavras, os países envolvidos 

nas negociações adotaram o princípio do "single undertaking", qual seja, nada estaria definido 

enquanto tudo não tivesse sido acertado. (COLSERA,1998). 

O Acordo Agrícola surgiu em decorrência das negociações realizadas ao longo da 

Rodada Uruguai, sendo definidas as normas pelos países, que a partir de então conduziriam a 
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comercialização agrícola internacional. Tais negócios se baseavam em tarefas básicas, na qual 

possuíam duas. A primeira tem como objetivo o debate e diálogo para poder definir possíveis 

novas regras para administrar o comércio agrícola, ocorrendo o Acordo Agrícola firmado em 

Marrakesh. (COLSERA, 1998). 

Já a segunda, em seguinte, estabelecida para poder identificar e classificar as 

políticas realizadas nos países correspondentes, no qual todos se comprometeram a reduzir, 

tendo o objetivo de se adaptarem às novas normas acordadas no Acordo. Aderindo meios de 

processo próprio, criada com a função de negociar, todos os países tiveram que identificar 

suas próprias políticas no setor agrícola e informar aos outros, assim tais notificações 

(chamada de “oferta agrícola”) foram reconhecidas como complemento ao Acordo Agrícola. 

(COLSERA, 1998). 

A principal finalidade do Acordo sobre Agricultura foi de aperfeiçoar o setor da 

comercialização e ainda proporcionar mais orientação nas políticas do mercado, acrescendo 

assim expectativas e também proteção para quem exportar ou importar produtos. Incluem as 

mercadorias pautadas no anexo I, tendo a lista como menção ao Harmonizado Sistema, 

retirando definitivamente as mercadorias pesqueiras e peixes do setor de emprego no Acordo 

da Agricultura.  (DIAS, 2004).   

Possuem meios constitutivos para liberação sucessiva, a modificação sobre as 

barreiras não-tarifárias para barreiras tarifárias, disponibilidade de entrada ao mercado, o 

condicionamento de ajuda interna, cumprimento em assunto de subsídios para exportar e 

estabelecer regras fitossanitárias e sanitárias, tendo presunção que haverá tratamento distinto e 

ainda melhor para os países em fase de desenvolvimento e aqueles menos desenvolvidos. 

(DIAS, 2004). 

Pelo meio de entrada no comércio se entende como uma reunião de normas procura 

fazer para obedecer ao meio de amparo à fronteira para regular as entradas de mercadorias 

agropecuárias. Foi estabelecido que não poderá pelos países, para o futuro, usar métodos não-

tarifados com o emprego de resguarda ao mercado interno. Sendo assim, o conjunto de meios 

não-tarifadas atual acabaram se tornando em tarifas por meio do procedimento chamado 

“tarificação”. (COLSERA, 1998). 

Em se do segundo assunto, os métodos de ajuda interna, estes possuem normas que 

regulam a maneira de usar e aplicar as disposições governamentais para a ajuda na esfera da 

mercadoria interna. Existem duas medidas que podem se diferenciar. A primeira é a que não 

provoca defeitos no mercado e assim ficam liberadas de promessas de redução (designadas 
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como “medidas da caixa verde”). Já a segunda, são as que comprometem as condutas no 

mercado e deste modo cumprir suas promessas de diminuição. (COLSERA, 1998). 

O terceiro tema, é sobre as contribuições na saída de produtos, possui uma reunião de 

normas para impedir que a comercialização de mercadorias agrícolas internacionais seja 

alterada pelas contribuições nos negócios do comércio externo de tais mercadorias. 

(COLSERA, 1998). 

A criação do Comitê da Agricultura tem como papel principal a administração do 

procedimento na incorporação do Acordo Agrícola, com todos as obrigações, e sendo o local 

para discutir ou contestar possíveis problemas que apareçam nos países membros. Sendo 

assim, todos os países devem se subordinar. Ao Comitê, para fazer as devidas com todos os 

relacionados as comunicações, documentos ao âmbito agropecuário nos países. (COLSERA, 

1998). 

Apesar das diferenças sobre a importância entrelaçadas nas comercializações em 

respeito à liberdade sobre o comércio das mercadorias agrícolas, obteve-se êxito na criaçãode 

um Acordo exclusivo para o setor, sendo também inclusos os resultados que proporcionaram 

a Rodada Uruguai no modelo de convenção multilateral. Isso significa, então, a 

obrigatoriedade para aqueles que são considerados membros pela OMC, já que essa 

organização foi desenvolvida em razão desta Rodada. (DIAS, 2004). 

Na próxima secção será abordado sobre o Acordo da Agricultura na área 

internacional, ainda, por que a Cláusula da Paz não beneficiou os países, e também sobre a 

evolução do comércio internacional. 

 

3 O ACORDO DA AGRICULTURA NO ÂMBITO INTERNACIONAL 

 

Essa segunda secção tem o propósito de avaliar os acordos realizados no âmbito 

internacional, tendo como temática a agricultura, apontar a relação destes acordos com a 

Rodada do Uruguai e destacar as principais características. 

 

3.1 CLÁUSULA DA PAZ E A EVOLUÇÃO DO COMÉRCIO (ANTES E DEPOIS) 

 

Houve poucos progressos em relação às promessas de diminuição nas políticas sobre 

o comércio, o que reforçou a continuidade da proteção.O aumento das grandes economias em 

escala mundial na década anterior acabou conseguindo um acréscimo na comercialização da 

agricultura mundial, sendo esses resultados proporcionados pela Rodada Uruguai no 
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GATT,enquanto há quem diga que avanços surgiram em face da grande demanda gerada pelo 

crescimento da economia global. (BERALDO, 2000). 

A OMC apresenta como pressuposto principal sustentador da sua missão, a ideia de 

mercados mais livres e de mais intensidade comercial, visando ao beneficiamento de toda a 

comunidade mundial, retirando os custos das barreiras e das distorções. Seria estranho que 

organização com tal propósito, e que foi criada aparentemente para mudar a atitude dos países 

em relação à agricultura, mantenha uma regra conhecida como Cláusula da Paz, a qual 

protege os países que distorcem o comércio mundial. A Cláusula da Paz é contraditória em 

tudo, da forma como foi criada à maneira pouco clara como foi definida. Ela não promove o 

livre comércio. (TOLLINI, 2004)   

A Cláusula da Paz não contribui de forma alguma para o progresso das Nações, é um 

empecilho não só para o desenvolvimento individual, mas também principalmente coletivo, 

haja vista que não é possível definir a qual “paz” ela se refere, nem qual distúrbio é protegido 

por ela. A Cláusula da Paz cria a impossibilidade de contestar na OMC subsídios que não 

excedam em valor aos subsídios dados em 1992. Na verdade, é mais complexa do que isso, 

pois dificulta que um dos objetivos da OMC seja cumprido, uma vez que essa norma é 

interessante para os países capazes de subsidiar com grande intensidade suas agriculturas, ou 

seja, o bloco dos países desenvolvidos. Já para os países em desenvolvimento, é vista como 

uma limitação da liberdade em reclamar os eventuais prejuízos com a OMC. (TOLLINI, 

2004). 

Ao observar um diagnóstico sobre o desenvolvimento do comércio na agricultura 

global antes e depois da incorporação de todos os acordos na Rodada Uruguai, relatando sobre 

o tempo de 1990 a 1998, permite-se analisar que quanto os valores nas saídas de mercadorias 

no setor agropecuário daqueles países desenvolvidos, houve um crescimento de 114 bilhões 

no ano de 1990 até 167 bilhões no ano de 1998, após conseguir um aumento incrível de 178 

bilhões no ano 1997. (BERALDO, 2000). 

Após três anos de incorporação dos frutos da Rodada Uruguai (1994 a 1997), o 

aumento das saídas de produtos agrícolas nos países ainda em desenvolvimento melhorou 

mais que no tempo anterior à OMC, pois houve um aumento por ano de 7,2% no tempo de 

1994 a 1997 contra 6,1% no momento de 1990 a 1994. Depois dos problemas na Ásia que 

começaram em 1977, resultou uma diminuição no crescimento, consistindo que no tempo de 

1994 a 1998 o aumento foi apenas de 3,7%. Essas informações possibilitam dois modos de 

visão. Primeiro, pode-se dizer que a porcentagem de aumento das saídas no ramo 

agropecuário para os países que estão em desenvolvimento conseguiu melhorar depois da 
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Rodada Uruguai em um nível alto em relação ao tempo passado, sofrendoqueda em 

decorrência dosproblemas da Ásia. Englobando essas consequências nos problemas sobre 

desemprego, na saída dos produtos. (BERALDO, 2000). 

Os negócios de grande relevância em uma relação econômica no âmbito 

internacional são as vendas de serviços e bens, sendo dos próprios países a responsabilidade 

de bancar os custos das importações. Assim, estabelecem e financiam uma variada quantidade 

de produtos criados por uma indústria e pelo povo do país. Por isso, é fundamental acrescentar 

essas regras nas ligações econômicas externas; a entrega de verbas e a consequência de 

constância de muitos serviços. (GABRIEL, 1999). 

O andamento da comercialização internacional acarreta ambições de boa parte dos 

países participantes da liberação de verbas quando são efetuadas. Isso se dá pelo fato de os 

resultados terem sido vantajosos, cria-se, uma grande concorrência e melhora em todos os 

ramos, até mesmo nas negociações. (GABRIEL, 1999). 

Entretanto, mesmo que na comercialização aberta haja ambições por parte das 

pessoas e empresas, não se pode dizer que todos os âmbitos da economia acabam obtendo 

vantagens. Assim, observa-se que o fator de custos na vida social é bastante elevado ou que 

até mesmo as grandes indústrias tenham grande poder, existirão sempre intromissões e aperto 

por parte do Estado como meio de controlar a situação. (GABRIEL,1999). 

A saber, a agricultura é um seguimento que sempre ganhou destaque nas 

comercializações internacionais. O campo industrial acabou obtendo vantagens pela 

diminuição das tarifas, o que impulsionou um aumento do seu comércio de mercadorias, 

entretanto, a comercialização da agricultura não teve tanta sorte e acabou crescendo bem 

menos por causa das tarifas muito elevadas e os subsídios dentro dos países considerados 

industrializados. Houve a diminuição de cobrança pelas indústrias, porém esta diminuição foi 

realizada de jeito que as tarifas descritas como médias pela quantidade de comércio são muito 

superiores aos países ainda em desenvolvimento, do que os já desenvolvidos. Ou seja, essas 

cobranças de tarifas acabam provocando uma maior facilidade nas comercializações para os 

países já desenvolvidos entre si, contudo, os países em desenvolvimento, bem menos.  

(TOLLINI, 2004). 

Há uma diversidade de acordos inseridos na OMC. Existem oschamados Acordos 

Multilaterais na Comercialização dos Produtos, possuindo duas categorias nos blocos dos 

acordos: Gatt é a primeira, a qualsofreu modificações durante o ano de 1947 a 1994, já o 

segundo trata-se dos numerosos acordos setoriais específicos, que dos diversos que possui, há 

o específico da agricultura. O outro bloco possui acordos exclusivos de outros temas, como 
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por exemplo, o Comércio dos Serviços, Mecanismo das Revisões Políticas, Intelectual 

Propriedade, Laticínios, etc. (TOLLINI, 2004). 

Observando está subseção, nota-se que a Cláusula da Paz não beneficiava os países, 

pelo contrário ela acabava prejudicando o livre comércio entre eles, e que a Organização 

Mundial do Comércio surgiu para facilitar as comercializações no âmbito internacional. No 

próximo tópico, será abordado sobre o Tratado internacional sobre recursos fitogenéticos para 

alimentação e agricultura, com análise de alguns artigos. 

 

4 TRATADO INTERNACIONAL SOBRE RECURSOS FITOGENÉTICOS PARA 

ALIMENTAÇÃO E AGRICULTURA. (DECRETO Nº 6476, DE JUNHO DE 2008). 

 

O Brasil obteve êxito em aprovar o TIRFAA ou Tratado Internacional Sobre 

Recursos Fitogenéticos Para Alimentação e Agricultura por meio do Congresso Nacional, 

pelo Decreto Legislativo n° 70, em 19 de abril no ano 2006, e introduzindo as leis brasileiras 

no Decreto n° 6.476, em 5 de junho, ano 2008. O comando do Brasil colocou seu aparelho em 

confirmação no mês de maio dia 22 em 2006, entrando em vigor, no Brasil, no dia 22 de 

agosto de 2006, em seu formato no artigo 28.2. (BRASIL, 2018). 

De acordo com o Decreto N° 6.476 de 5 de junho de 2008, artigo 1° dispõem sobre 

os objetivos da TIRFAA:  
 
 
1.1 Os objetivos deste Tratado são a conservação e o uso sustentável dos recursos 
fitogenéticos para a alimentação e a agricultura e a repartição justa e eqüitativa dos 
benefícios derivados de sua utilização, em harmonia com a Convenção sobre 
Diversidade Biológica, para uma agricultura sustentável e a segurança alimentar. 
1.2 Esses objetivos serão alcançados por meio de estreita ligação deste Tratado com 
a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura e com a 
Convenção sobre Diversidade Biológica. (BRASIL, 2008) 
 
 

Assim, esses objetivos dispostos no artigo 1° têm como finalidade melhorar os 

recursos Fitogenéticos na alimentação, com uma agricultura mais equilibrada nos benefícios 

resultantes desse uso, trazendo uma maior segurança para a população. 

O artigo 6° trata-se do Uso Sustentável dos Recursos Fitogenéticos, expõe que aqueles países 

que são partes contratantes devem se comprometer a criar medidas que ajudem na aplicação 

no desenvolvimento para os recursos fitogenéticos dentro da agricultura e alimentos. Ainda no 

Artigo 6° apresentam-se medidas para a aplicação na área da sustentabilidade os recursos 

alimentícios e da agricultura como: (BRASIL, 2008) 
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(a)elaboração de políticas agrícolas justas que promovam, conforme o caso, o 
desenvolvimento e a manutenção dos diversos sistemas de cultivo que favoreçam o 
uso sustentável da agrobiodiversidade e de outros recursos naturais; 
(b)fortalecimento da pesquisa que promova e conserve a diversidade biológica 
maximizando a variação intraespecífica e interespecífica em benefício dos 
agricultores, especialmente daqueles que geram e utilizam suas próprias variedades e 
aplicam os princípios ecológicos para a manutenção da fertilidade do solo e o 
combate a doenças, ervas daninhas e pragas; 
(c) promoção, conforme o caso, de esforços para o fitomelhoramento que, com a 
participação dos agricultores, particularmente nos países em desenvolvimento, 
fortalecendo a capacidade do desenvolvimento de variedades especialmente 
adaptadas às condições sociais, econômicas e ecológicas, inclusive nas áreas 
marginais; 
(d)ampliação da base genética dos cultivos, aumentando a gama de diversidade 
genética à disposição dos agricultores; 
(e)promoção, conforme o caso, da expansão do uso dos cultivos locais e daqueles ali 
adaptados, das variedades e das espécies sub-utilizadas; 
(f)apoio, conforme o caso, à utilização mais ampla da diversidade de variedades e 
espécies dos cultivos manejados, conservados e utilizados sustentavelmente nas 
propriedades e criação de fortes ligações com o fitomelhoramento e o 
desenvolvimento agrícola a fim de reduzir a vulnerabilidade dos cultivos e da erosão 
genética e promoção do aumento da produção mundial de alimentos compatível com 
o desenvolvimento sustentável; 
(g)exame e, conforme o caso, ajustamento, das estratégias de melhoramento 
regulação liberação de variedades e a distribuição de sementes; (BRASIL, 2008) 
 
 

Pela leitura do artigo, entende-se que os agricultores devem procurar métodos de uso 

sustentável dos recursos fitogenéticos para a proteção dos alimentos, também, no âmbito da 

agricultura. 

O artigo 9° aborda sobre os direitos dos agricultores, e, as partes que realizaram esse 

acordo sabem da importância do acordo para os agricultores de diversos países no mundo e 

grupos internos, pois oferecem a proteção e melhoranos recursos fitogenéticos que compõem 

o meio de plantação de alimentos e agricultura no mundo. Os países que firmaram o acordo 

sabem que o encargo de incrementar todos os Direitos do Agricultores sobre os meios 

fitogenéticos nos alimentes e também da agricultura são de todos os governos. Assim, 

observando suas escassezes e preferências, os países membros precisam, de acordo com a 

suas leis internas, seguir métodos como meio de resguardar e alavancar aqueles direitos que 

os agricultores possuem, até mesmo: 
 
 

 (a) proteção do conhecimento tradicional relevante aos recursos fitogenéticos para a 
alimentação e a agricultura; 
(b) o direito de participar de forma equitativa na repartição dos benefícios derivados 
da utilização dos recursos fitogenéticos para a alimentação e a agricultura; e 
(c) o direito de participar na tomada de decisões, em nível nacional, sobre assuntos 
relacionados à conservação e ao uso sustentável dos recursos fitogenéticos para a 
alimentação e a agricultura. (BRASIL, 2008) 
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O artigo 9° ainda estabelece que não se formará uma ideia que acabe prejudicando 

algum direito que os agricultores possuam, como as relações comerciais de produtos, nos 

termos das leis do país. (BRASIL, 2008). 

Diante do exposto, percebe-se a relevância dos agricultores que se preocupam em 

melhorar a agricultura por uma alimentação de qualidade. Ademais os países que decidiram 

entrar nesse tratado devem procurar respeitar todos os direitos dos agricultores, sendo de 

responsabilidade de cada governo. Então, os países têm a obrigação de assegurar que não 

haverá nenhum tipo de desrespeito ao agricultor e que sempre procure metodologias para 

alavancar o comércio. Cabe ressaltar que o 9°artigo não deve ser interpretado de modo que 

provoque algum dano ou maleficio ao direito do agricultor. 

O artigo 10 dispõe sobre O Sistema Multilateral de Acesso e Repartição de 

Benefícios, havendo uma afinidade entre os Estados, aqueles que decidiram ser parte nesse 

contrato sabem e admitem que há direitos dos próprios Estados em relação aos recursos 

fitogenéticos nos alimentos e no âmbito da agricultura, mesmo possuindo domínio para 

decidir os meios de ingresso a esses recursos, as decisões são do governo interno e deve as 

leis nacionais. As partes deste tratado possuem, dentre seus direitos, o poder para determinar 

um método multilateral que seja melhor e mais claro o acesso aos recursos fitogenéticos, tanto 

no âmbito da agricultura como também nos alimentos, como meio de ter uma igualdade, nos 

privilégios em razão destes recursos. (BRASIL, 2008) 

De acordo com o artigo 10, aqueles que decidirem se juntar a esse tratado devem 

reconhecer os direitos que os Estados têm para os recursos fitogenéticos, e ainda que essas 

Partes tenham capacidade de escolher qual metodologia utilizar para o sistema multilateral, 

com fins de sempre procurar uma melhor entrada dos recursos fitogenéticos.  

O artigo 13 trata-se da Repartição de Benefícios no Sistema Multilateral.As partes 

que realizaram este contrato admitem que os meios são mais fáceis para chegar aos recursos 

fitogenéticos tanto na área da agricultura como na dos alimentos, inclusos neste aparelho 

multilateral, e que compõem um privilegio relevante no aparelho multilateral.Ainda assegura 

que qualquer privilégio que se origina dele deve ter uma partilha igual, como previsto no 

artigo. Qualquer privilégio que origina disso, até mesmo os recursos fitogenéticos, terão ter 

que se partilhados de forma igual nos modos desses métodos: “troca de informações, acesso e 

transferência de tecnologia, capacitação e a repartição dos benefícios derivados da 

comercialização, levando em consideração as áreas prioritárias de atividades no Plano Global 

de Ação progressivo, sob a orientação do Órgão Gestor.” (BRASIL, 2008) 
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O artigo trata dos benefícios que o sistema multilateral proporciona, assim, para 

todos aqueles que são Partes Contratantes do tratado há maior facilidade para ter acesso aos 

Recursos Fitogenéticos no âmbito da agricultura e da alimentação. Também diz que deve 

haver compartilha pelas partes de todos os benefícios que o tratado proporciona para um 

melhor desenvolvimento de ambas partes.  

O artigo 16 aborda sobre as Redes Internacionais de recursos fitogenéticos, 

colaboração no âmbito internacional dos recursos fitogenéticos na agricultura e ainda na 

alimentação estimuladospelos fundamentos do Tratado Internacional, com o objetivo de 

conseguir uma maior amplitude destes recursos. Ademais, as Redes deverão incentivar as 

partes, quaisquer estabelecimentos importantes, até as do governo, as que não forem do 

governo, os particulares e demais instituições, para adentrar nesta Rede Internacional. 

(BRASIL, 2008) 

Ainda acerca do artigo 16, quanto a amplitude dos recursos fitogenéticos na área 

internacional, todas as partes devem se ajudar para melhorar tais recursos e também deve 

haver sempre um estímulo para o desenvolvimento das Partes Contratantes. 

O artigo 18 trata-se dos Recursos Financeiros, dispõe que as partes devem fazer uma 

tática para o financiamento na incorporação deste Tratado, nos termos deste artigo. A 

finalidade dessas táticas de financiamento será de melhorar a acessibilidade, efeitos do 

abastecimento nos recursos financeiros como meio de incorporar essas atividades no campo 

de tal Tratado. O objetivo é movimentar esses financiamentos nas “atividades, planos e 

programas prioritários” principalmente para aqueles países em fase de desenvolvimento e 

ainda para os países em que a economia está em mudança, ressaltando o “Plano de Ação 

Mundial”, que visa reger os objetivos neste financiamento. 

Em relação a essas táticas no financiamento: 
 

(a) As Partes Contratantes tomarão as medidas necessárias e apropriadas, no âmbito 
dos órgãos gestores dos mecanismos, fundos e órgãos internacionais relevantes, a 
fim de assegurar que as devidas prioridade e atenção sejam dadas à alocação efetiva 
de recursos previsíveis e acordados para a implementação de planos e programas sob 
o presente Tratado. 
 
(b) A medida em que as Partes Contratantes que sejam países em desenvolvimento e 
as Partes Contratantes com economias em transição irão implementar efetivamente 
seus compromissos no âmbito do presente Tratado dependerá da alocação efetiva, 
particularmente pelas Partes Contratantes que sejam países desenvolvidos, dos 
recursos objeto do presente artigo. As Partes Contratantes que sejam países em 
desenvolvimento e as Partes Contratantes com economias em transição darão a 
devida prioridade em seus próprios planos e programas para o desenvolvimento de 
capacidades em recursos fitogenéticos para a alimentação e a agricultura. 
 
(c) As Partes Contratantes, que sejam países desenvolvidos, também proporcionarão, 
e as Partes Contratantes que sejam países em desenvolvimento e as Partes 
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Contratantes com economias em transição aproveitarão, os recursos financeiros para 
a implementação do presente Tratado mediante canais bilaterais, regionais e 
multilaterais. Esses canais incluirão o mecanismo referido pelo artigo 19.3f. 
 
(d) Cada Parte Contratante concorda em realizar atividades nacionais para a 
conservação e uso sustentável dos recursos fitogenéticos para a alimentação e a 
agricultura e em proporcionar recursos financeiros para essas atividades, de acordo 
com suas capacidades nacionais e meios financeiros. Os recursos financeiros 
proporcionados não serão usados para fins incompatíveis com o presente Tratado, 
em particular em áreas relacionadas ao comércio internacional de produtos de base; 
 
(e) As Partes Contratantes acordam que os benefícios financeiros decorrentes do 
artigo 13.2d fazem parte da estratégia de financiamento. 
(f) Contribuições voluntárias também podem ser proporcionadas pelas Partes 
Contratantes, pelo setor privado, levando em conta o disposto no artigo 13, pelas 
organizações não-governamentais e outras fontes.  As Partes Contratantes acordam 
que o órgão gestor considerará as modalidades de uma estratégia que promova essas 
contribuições. (BRASIL, 2008) 
 
 

Ainda no artigo 18 assinala que as partes decidiram que deve dar preferência para os 

agricultores daqueles países ainda em fase de desenvolvimento, principalmente para aqueles 

que são bem inferiores no desenvolvimento e também para os países em que a economia se 

encontra em mudança, para resguardar e usar de forma que seja sustentável nos recursos 

fitogenéticos no âmbito da agricultura e ainda nos alimentos. (BRASIL, 2008) 

Ademais, artigo 18 traz as estratégias para os recursos financeiros, tendo como 

objetivo melhor acesso, especialmente para os países em desenvolvimento ou os que estão em 

modificação. Essas prioridades devem ser na implementação para o agricultor 

O artigo 22 traz a Solução de Controvérsias, assim, se houver problemas para as 

partes, em relação ao modo de pensar ou utilizar o Tratado, aquelas partes deste devem 

resolver por meio de um acordo. Não conseguindo realizar o acordo pelas partes, poderá 

chamar um terceiro para fazer esta conciliação. Aceitando este Tratado, seja no futuro, 

qualquer Parte que realizou o contrato tem o direito de fazer um documento escrito para a 

outra Parte, caso haja problemas ou controvérsias que não foram ajustadas conforme o artigo 

22.1 e 22.2, permite métodos para solucionar,que sejam um ou os dois para resolver o 

problema: “(a) arbitragem de acordo com o procedimento estabelecido na Parte 1 do Anexo II 

do presente Tratado; (b) submissão da controvérsia à Corte Internacional de Justiça.”. Se 

ainda não conseguirem chegar com esses métodos acima ou ainda outro veem-se obrigados a 

fazer uma conciliação, nos modos da Parte 2 descritos no Anexo II do atual Tratado, exceto 

quando as partes decidirem de outro modo. (BRASIL, 2008) 

Assim, o artigo 22trata dos problemas que surgem para as Partes, sendo assim, 

sempre que houver essas controvérsias deve-se tentar um acordo. Entretanto, se não for 

possível, poderá recorrer a uma mediação. Contudo, se não conseguirem chegar a um 
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consenso, as Partes são obrigadas a realizar um acordo previsto na parte 2 do Anexo II no 

presente Tratado. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo pautou definir os acordos resultantes da Rodada do Uruguai, em seguida 

foi analisado o primeiro objetivo, definindo o desenvolvimento e as principais diferenças na 

mudança. Tratou-se também dos acordos em âmbito internacional, constatando eficácia das 

normas internacionalmente.  

Diante do exposto conclui-se que a implementação da Organização Mundial do 

Comércio é de grande importância por possibilitar o desenvolvimento dos países em fase de 

desenvolvimento, com abrangência em todos os pontos do seu propósito além de regras mais 

rígidas que facilitaram o controle das relações comerciais. Sobre a agricultura, ficou 

concluído que tais acordos são indispensáveis e vem sendo respeitados pelos Estados-partes. 

No Brasil foi internalizado e promulgado pelo Presidente da República o acordo dos 

fitogenéticos que conservam o uso sustentável destes recursos, para alimentação e agricultura. 

O tratado obedece às normais gerais sobre agricultura definidas na Rodada do Uruguai e 

apresenta aceitação e avanço dos objetivos almejados. 

 

REFERENCIAS 

 

BERALDO, Antonio Donizeti. As Negociações Agrícolas e a Evolução do Comércio 
Agrícola Mundial. Revista de Política Agrícola, Ano IX, n°4, Out, Nov, Dez, 2000. 
Disponível em: <https://seer.sede.embrapa.br/index.php/RPA/article/viewFile/227/190>. 
Acesso em: 04 jun. 2019. 
 
BRASIL. Decreto nº 6.476, de 5 de junho de 2008. Tratado internacional sobre recursos 
fitogenéticos para a alimentação e a agricultura. Brasília, DF, junho 2008. Disponível: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Decreto/D6476.htm>. Acesso 
em: 05 jun. 2019. 
 
BRASIL. Tratado Internacional Sobre Recursos Fitogenéticos Para Alimentação e 
Agricultura – TIRFAA.27 setembro, 2018. Disponível em: 
<http://www.agricultura.gov.br/assuntos/sustentabilidade/tecnologia-agropecuaria/tirfaa>. 
Acesso em: 05 junho.2019. 
 
 
COLSERA, Lino Luís. Economista, Assessor da Secretária de Política Agrícola do Ministério 
da Agricultura e do Abastecimento. Revista de Política Agrícola - Ano VII – n° 03 - jul - 

https://seer.sede.embrapa.br/index.php/RPA/article/viewFile/227/190
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Decreto/D6476.htm
http://www.agricultura.gov.br/assuntos/sustentabilidade/tecnologia-agropecuaria/tirfaa


362 
 

Ago - Set 1998. Disponível em 
<https://seer.sede.embrapa.br/index.php/RPA/article/view/702/656>. Acesso em: 05 jun. 2019 
 
DIAS, Bernadete de Figueiredo. Mestranda em Direito Internacional pela Faculdade De 
Direito da Universidade de São Paulo. Acordo Sobre Agricultura: a Cláusula de Paz e as 
Perspectivas Futuras. São Paulo, junho de 2004. Disponível em: 
<http://www.periodicos.usp.br/rfdusp/article/view/67641/70251>. Acesso em: 4 jun. 2019. 
 
GABRIEL, Amélia Regina Mussi. Subsídios e Medidas Compensatórias na OMC e sua 
Repercussão no Direito Brasileiro. Revista De Informação Legislativa. Brasília a. 36 n. 144 
out./dez. 1999. Disponível em: 
<http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/546/r144-18.PDF>. Acesso em:  03 jun. 
2019. 
 
 
REGO, Elba Cristina Lima. REVISTADOBNDES, Rio De Janeiro, v 3. n. 6, p. 3-22. dez 
1996. Disponível em: <https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/11014> Acesso em: 05 
jun. 2019 
 
TOLLINI, Hélio. 1 Ph.D. em Economia, membro da Câmara Temática de Negociações 
Agrícolas Internacionais do Ministério da Agricultura, membro do Conselho de 
Administração da Embrapa e Diretor-Executivo da Associação Brasileira dos Produtores de 
Algodão – Abrapa. Agricultura e Cláusula da Paz. Revista de Política Agrícola.  Ano XIII - 
nº 1 - jan./fev./mar. 2004. Disponível em: 
<https://seer.sede.embrapa.br/index.php/RPA/article/viewFile/567/516>. Acesso em: 03 jun. 
2019. 

https://seer.sede.embrapa.br/index.php/RPA/article/view/702/656
http://www.periodicos.usp.br/rfdusp/article/view/67641/70251
http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/546/r144-18.PDF
https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/11014
https://seer.sede.embrapa.br/index.php/RPA/article/viewFile/567/516


363 
 

CONSEQUÊNCIAS DA MUDANÇA NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA QUANTO A 
LIBERAÇÃO DA POSSE DE ARMA DE FOGO 
 

DOMINGOS, Gleidson Pereira108 
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BALBINO, Michelle Lucas Cardoso110 

 

RESUMO: O presente artigo tem o objetivo de expor a norma vigente no Brasil até o ano de 
2018 quanto à posse de arma de fogo e as alterações que foram feitas em 2019, com o foco 
em exibir as exigências estabelecidas pela OEA e as consequências para o país devido à 
alteração de determinados critérios. Primeiro, foi discorrido sobre a norma que era vigente até 
dezembro de 2018 e as mudanças feitas pelo Decreto nº 9.685. Posteriormente, foi 
apresentada a Organização Internacional OEA (Organização dos Estados Americanos) e duas 
de suas Convenções realizadas em busca de controlar o uso e o tráfego de armas e explosivos. 
Logo após, foram apresentadas as consequências para o Estado Membro que, por motivo de 
descumprimento das normas estabelecidas pela OEA, venham a causar uma fatalidade. 
Referente ao nosso principal objetivo e problemática, que são as mudanças ocorridas referente 
ao decreto, e decorrente dessas mudanças, como se responsabilizaria o Brasil mediante as 
esferas e tratados internacionais, concluímos que as mudanças ocorridas decorrente do tratado 
tem tanto seu lado positivo como também negativo. Já na esfera internacional, caso ocorra 
uma tragédia mediante o decreto assinado, responsabilizasse-se á o Brasil por todos os fatos 
ocorridos tanto na esfera internacional quanto também aos tratados pelo país já assinados. 
Porém, o país se mostra ciente como membro da OEA  que caso ocorra  a má interpretação 
das Convenções e descumprimento das mesmas, o fato ocorrido será resolvido por meio da 
diplomacia ou, em sua impossibilidade, por qualquer outro meio de solução pacífica acordado 
pelos estados-partes envolvidos, em busca de determinar quais serão as consequências 
sofridas pelos seus membros, até mesmo sofrer a exclusão da organização. 
 
Palavras-chave: Organização dos Estados Americanos (OEA). Armas de fogo. Alterações 

normativas.  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

No ano de 2003 entrou em vigor a Lei de nº 10.826 no dia 22 de dezembro para tratar 

sobre a aquisição, o cadastro, o registro, a posse, o porte e a comercialização de armas de fogo 

e de munição e sobre o Sistema Nacional de Armas e o Sistema de Gerenciamento Militar 

de Armas, a qual estabelece todos os critérios que devem ser seguidos para que o cidadão 

tenha acesso ao porte e à posse de arma de fogo. Contudo, no ano de 2019, com a troca da 
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presidência do Brasil, veio o Decreto de nº 9.685/19, que busca facilitar o acesso à posse de 

arma de fogo. E em virtude dessa modificação surgiu o interesse no estudo aprofundado sobre 

o fato ocorrido e quais as possíveis consequências no âmbito internacional, visto que o 

desarmamento é um dos pontos regulamentados pela Organização dos Estados Americanos 

(OEA). 

Para elaborar o presente artigo foi estabelecido como problemática a seguinte 

pergunta: Qual a sansão no âmbito internacional receberá o Brasil caso ocorra uma catástrofe 

por consequência do descumprimento de normas estabelecidas pela OEA, por ocorrência da 

alteração normativa apresentada pelo Decreto de nº 9.685/19? Tem como objetivo geral: 

apresentar as normas e exigências feitas pela OEA aos seus Estados-membros em suas 

Convenções que tratam sobre armas de fogo e correlatos e apresentar as mudanças que 

ocorreram no Brasil pelo atual decreto e as consequências para o país devido à alteração de 

determinados critérios. Como objetivos específicos foram definidos: expor as normas 

estabelecidas pela OEA quanto ao desarmamento, transparecer as mudanças ocorridas na 

legislação sobre desarmamento no Brasil e, por fim, realizar a comparação entre o que foi 

estabelecido pela organização internacional com o que está em vigência em território nacional 

e as consequências dessa alteração. 

A decisão do presente tema se justifica pelo desejo de um estudo aprofundado acerca 

das normas internacionais quanto ao desarmamento e das normas vigentes no Brasil, que é um 

dos membros desta organização internacional, o qual tem gerado uma grande repercussão 

devido à alteração normativa feita pelo novo presidente do país. 

Para tanto, foi utilizada uma pesquisa qualitativa, de cunho normativo- jurídico para 

análise e elaboração do presente trabalho. 

Assim, foram estabelecidas categorias de análise e seus resultados, as seguintes: A 

regulamentação de uso e posse de arma de fogo: análise da evolução da normativa brasileira 

(2). Exigências feitas pela Organização dos Estados Americanos (OEA) quanto a posse de 

arma de fogo (3). Consequências jurídicas aos estados-membros por descumprimento das 

regras da OEA sobre arma de fogo (4). 

 

 

 

 

2 A REGULAMENTAÇÃO DE USO E POSSE DE ARMA DE FOGO: ANÁLISE DA 

EVOLUÇÃO DA NORMATIVA BRASILEIRA. 
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Nesta seção será tratada a regulamentação do uso e posse de arma de fogo de forma a 

analisar a evolução da normativa brasileira, ou seja, como era e como funcionava a 

regulamentação antes e como ela ficou depois de sua modificação, a fim de mostrar ao leitor 

os prós e os contras desta mudança, além também de a frente no trabalho falar sobre a relação 

dessas mudanças no cenário internacional, e quais podem ser as penalidades que poderá o 

Brasil sofrer caso ocorra alguma catástrofe decorrente dessas alterações, quanto ao cenário 

internacional,  quais seriam penalidades que poderá sofrer. 

A Lei No 10.826, em 9 de dezembro de 2003, o Estatuto do Desarmamento, 

estabelece as ações e controle do SINARM, traz as tipificações dos crimes, definindo 

legalidades decorrentes da posse, porte e comércio de armas de fogo, acessórios e munições 

em todo o território nacional, previram-se trinta e sete artigos, mas apenas nove foram 

imediatamente sancionados, os restantes precisavam ainda de regulamentação, dando-se esta 

complementaridade por meio do Decreto no 5.123, publicado em 2 de julho de 2004.Porém o 

artigo 35 ainda não pôde entrar em vigor sendo necessário esperar aprovação mediante 

referendo popular referente ao parágrafo primeiro e assim somente ocorrendo em outubro de 

2005 de acordo com (LOYOLA FILHO; 2018). 

 O Estatuto não só agravou as penalidades, como também criou um leque de crimes 

com armas de fogo.Já referente à legalidade ao porte de armas, no Estatuto, no art. 6º, em seus 

incisos, estabeleceram-se aos que já estavam previstos no art. 144, da CF, refere-se ao 

exercício de polícia; integrantes das Forças Armadas; guardas municipais, prisionais e 

portuárias; agentes operacionais da Agência Brasileira de Inteligência; agentes do 

Departamento de Segurança do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da 

República; empresas de segurança privada e de transporte de valores; Magistrados, (art. 33, V, 

da LC n. 35, de 14/03/1979) e membros do Ministério Público (art. no 42, da Lei no 8.625, de 

12/02/1993) segundo (LOYOLA FILHO; 2018).    

O legislador, preocupou-se em limitar o porte de armas às partes da Segurança 

Nacional, a determinados agentes públicos e às empresas de segurança privada na tentativa de 

diminuir o índice de criminalidade e diminuir os crimes cometidos por meio de armas de fogo 

retirando a posse do cidadão comum.Dificultou-se mais ainda a emissão do registro de posse 

de arma por causa das exigências que é quase impossível a este ter direito ao porte, conforme 

disposto no art. 5º, caput, da supracitada lei, além da burocracia que acabava inibindo a 

pretensão de requerer o registro àqueles que, supostamente, preencheriam os requisitos, 

segundo (LOYOLA FILHO; 2018). 
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De acordo com o Decreto Nº 9.685 (BRASIL; 2019), por volta do ano de 2003, foi 

concedido tanto o consentimento como também a aprovação do estatuto do desarmamento, 

estabelecendo também outros quesitos, um deles era a necessidade da efetiva comprovação da 

necessidade da posse de arma de fogo em face do indivíduo. Conforme descreve Decreto Nº 
9.685 (BRASIL;2019), era de responsabilidade da polícia federal a condução de todo o 

processo para a legalização da posse ao indivíduo, primeiramente, a polícia federal fazia a 

análise de quem poderia ter acesso, após observadas as exigências mínimas, sendo alémda 

rigorosa comprovação da capacidade técnica e psicológica do interessado à posse. Segundo 

Decreto nº9.685 (BRASIL; 2019) tinha o indivíduo de cumprir todos os requisitos e 

exigências como ter mais de 25 anos, ocupação lícita, residência fixa, ficha limpa, não 

responder a processo criminal ou possuir ligação com grupos criminosos permanecem 

inalterados.  

Com a mudança para o Decreto nº 9.685/19, o decreto procura é proporcionar mais 

segurança jurídica ao processo em si, de forma a garantir o direito para que as pessoas possam 

obter a posse, não o porte da arma de fogo, de maneira que com a posse poderiam as pessoas 

ter em sua casa ou residência uma arma de fogo, desde que sejam cumprida e observada todas 

as cláusulas e requisitos descritos na nova lei (BRASIL; 2019). 

De acordo com Decreto Nº 9.685 (BRASIL; 2019), essa nova medida tem como 

principal mudança a retirada do poder discricionário da polícia federal, órgão que arbitrava e 

decidia quem poderia ou não ter acesso ao armamento. Pelo novo, Decreto Nº 9.685 

(BRASIL; 2019), as regras e normas anteriores não mostravam uma clareza a quem possuía 

ou não o direito. 

Pelo atual Decreto os membros da administração penitenciaria e do sistema 

socioeducativo, envolvidos em atividades de polícia administrativas, residentes de áreas 

rurais, residentes de áreas urbanas com elevado índice de homicídios, titulares ou 

responsáveis legais de estabelecimentos comerciais e industriais, colecionadores, atiradores e 

caçadores registrados no comando do exército, militares, ativos e inativos, é integrantes de 

carreira da agencia brasileira de inteligência também podem obter a posse (BRASIL; 2019) 

Quanto às restrições, segundo o Decreto Nº 9.685 (BRASIL; 2019), os interessados 

em adquirir a posse da arma de fogo, caso tenham em suas residências crianças, adolescentes 

ou pessoas com deficiência mental, deverá o pretendente possuidor comprovar a existência de 

um local de armazenamento seguro para armas, caso o requerente ofereça informações falsas 

inconsistentes, terá ele o pedido indeferido pela Polícia Federal. 
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Outras medidas também foram tomadas, o prazo para a renovação do registro de 

posse também mudará passando de cinco para 10 anos, já aqueles que obtiveram armas antes 

do novo decreto terão eles a inscrição renovada por 10 anos. 

Assim, pelo Decreto nº 9.685/19, a seguir apresenta-se o teor das modificações 

decorrentes da norma antiga, afim da regulamentação para a posse de arma de fogo. 
 
 

Art. 1º O Decreto nº 5.123, de 1º de julho de 2004, passa a vigorar com as seguintes 
alterações: "Art.12; VIII - na hipótese de residência habitada também por criança, 
adolescente ou pessoa com deficiência mental, apresentar declaração de que a sua 
residência possui cofre ou local seguro com tranca para armazenamento. § 1º 
Presume-se a veracidade dos fatos e das circunstâncias afirmadas na declaração de 
efetiva necessidade a que se refere o inciso I do caput, a qual será examinada pela 
Polícia Federal nos termos deste artigo. § 7º Para a aquisição de armas de fogo de 
uso permitido, considera-se presente a efetiva necessidade nas seguintes hipóteses: I 
- agentes públicos, inclusive os inativos: a) da área de segurança pública; b) 
integrantes das carreiras da Agência Brasileira de Inteligência; c) da administração 
penitenciária; d) do sistema socioeducativo, desde que lotados nas unidades de 
internação a que se refere o inciso VI do caput do art. 112 da Lei nº 8.069, de 13 de 
julho de 1990; e ) envolvidos no exercício de atividades de poder de polícia 
administrativa ou de correição em caráter permanente; II - militares ativos e 
inativos; III - residentes em área rural; IV - residentes em áreas urbanas com 
elevados índices de violência, assim consideradas aquelas localizadas em unidades 
federativas com índices anuais de mais de dez homicídios por cem mil habitantes, no 
ano de 2016, conforme os dados do Atlas da Violência 2018, produzido pelo 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e pelo Fórum Brasileiro de Segurança 
Pública; V - titulares ou responsáveis legais de estabelecimentos comerciais ou 
industriais; e VI - colecionadores, atiradores e caçadores, devidamente registrados 
no Comando do Exército. § 8º O disposto no § 7º se aplica para a aquisição de até 
quatro armas de fogo de uso permitido e não exclui a caracterização da efetiva 
necessidade se presentes outros fatos e circunstâncias que a justifiquem, inclusive 
para a aquisição de armas de fogo de uso permitido em quantidade superior a esse 
limite, conforme legislação vigente. § 9º Constituem razões para o indeferimento do 
pedido ou para o cancelamento do registro: I - a ausência dos requisitos a que se 
referem os incisos I a VII do caput; e II - quando houver comprovação de que o 
requerente: a) prestou a declaração de efetiva necessidade com afirmações falsas; b) 
mantém vínculo com grupos criminosos; e c) age como pessoa interposta de quem 
não preenche os requisitos a que se referem os incisos I a VII do caput. § 10. A 
inobservância do disposto no inciso VIII do caput sujeitará o interessado à pena 
prevista no art. 13 da Lei nº 10.826, de 2003." (NR); "Art. 15. ...........; Parágrafo 
único. Os dados de que tratam o inciso I e a alínea "b" do inciso II do caput serão 
substituídos pelo número de matrícula funcional, na hipótese em que o cadastro no 
SIGMA ou no SINARM estiver relacionado com armas de fogo pertencentes a 
integrantes da Agência Brasileira de Inteligência." (NR); "Art. 16. ...........; § 2º Os 
requisitos de que tratam os incisos IV, V, VI e VII do caput do art. 12 deverão ser 
comprovados, periodicamente, a cada dez anos, junto à Polícia Federal, para fins de 
renovação do Certificado de Registro..................." (NR); "Art. 18. ...........; § 3º Os 
requisitos de que tratam os incisos IV, V, VI e VII do caput do art. 12 deverão ser 
comprovados, periodicamente, a cada dez anos, junto ao Comando do Exército, para 
fins de renovação do Certificado de Registro............; § 5º Os dados de que tratam o 
inciso I e a alínea "b" do inciso II do § 2º serão substituídos pelo número de 
matrícula funcional, na hipótese em que o cadastro no SIGMA ou no SINARM 
estiver relacionado com armas de fogo pertencentes a integrantes da Agência 
Brasileira de Inteligência." (NR); "Art. 30. ............; § 4 o As entidades de tiro 
desportivo e as empresas de instrução de tiro poderão fornecer a seus associados e 
clientes, desde que obtida autorização específica e obedecidas as condições e 
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requisitos estabelecidos em ato do Comando do Exército, munição recarregada para 
uso exclusivo nas dependências da instituição em provas, cursos e treinamento." 
(NR); "Art. 67-C. Quaisquer cadastros constantes do SIGMA ou do SINARM, na 
hipótese em que estiverem relacionados com integrantes da Agência Brasileira de 
Inteligência, deverão possuir exclusivamente o número de matrícula funcional como 
dado de qualificação pessoal, incluídos os relativos à aquisição e à venda de 
armamento e à comunicação de extravio, furto ou roubo de arma de fogo ou seus 
documentos." (NR); Art. 2º Os Certificados de Registro de Arma de Fogo expedidos 
antes da data de publicação deste Decreto ficam automaticamente renovados pelo 
prazo a que se refere o § 2º do art. 16 do Decreto nº 5.123, de 2004. Art. 3º Para fins 
do disposto no inciso V do caput do art. 6º da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 
2003, consideram-se agentes operacionais da Agência Brasileira de Inteligência os 
servidores e os empregados públicos vinculados àquela Agência. Art. 4º Fica 
revogado o § 2º-A do art. 16 do Decreto nº 5.123, de 2004. Art. 5º Este Decreto 
entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, 15 de janeiro de 2019; 198º da 
Independência e 131º da República. Segundo decreto Nº 9.685 (BRASIL; 2019). 

 
 

Tendo em vista o comparativo das normas acima,pode-se concluir que a mudança 

trouxe para a população maior facilidade para se adquirir a arma de fogo.O que ficou evidente 

entre os dois decretos é que o código antigo trazia mais burocracias, dificuldades, e 

complicação para poder adquirir-se a posse da arma de fogo. A mudança do código traz tantos 

pontos positivos como também negativos. No decorrer próximos capítulos será abordado 

sobre eles, compará-los, com o intuito de trazer ao leitor um melhor conhecimento. 

 

3 EXIGÊNCIAS FEITAS PELA ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS 

(OEA) QUANTO À POSSE DE ARMA DE FOGO.  

 

Nesta secção serão abordados os critérios da Organização dos Estados Americanos 

quanto à liberação da posse de arma e a fiscalização realizada pela mesma para garantir que 

armas de fogo e outros materiais correlatos venham a ficar na posse de indivíduos não 

habilitados e sejam utilizados para atos ilícitos, como por exemplo, para o tráfego de drogas. 

Inicialmente, é necessário entender o que é a OEA, uma organização internacional 

que foi fundada no ano de 1948 através de assinatura da Carta da OEA na cidade de Bogotá, 

Colômbia, entrou em vigor em dezembro de 1951. Posteriormente, a Carta foi emendada pelo 

Protocolo de Buenos Aires, assinado em 1967 e entrou em vigor em fevereiro de 1970. 

Segundo OEA (2019), “A Organização foi criada para alcançar nos Estados membros, como 

estipula o Artigo 1º da Carta, “uma ordem de paz e de justiça, para promover sua 

solidariedade, intensificar sua colaboração e defender sua soberania, sua integridade territorial 

e sua independência”. 

Na Carta a OEA estabelece alguns princípios, os quais, ao assinar, os Estados-parte 

reafirmam seus compromissos como membro da organização internacional. 
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PRINCÍPIOS 
Artigo 3 
Os Estados americanos reafirmam os seguintes princípios: 
a) O direito internacional é a norma de conduta dos Estados em suas relações 
recíprocas; 
b) A ordem internacional é constituída essencialmente pelo respeito à 
personalidade, soberania e independência dos Estados e pelo cumprimento fiel 
das obrigações emanadas dos tratados e de outras fontes do direito internacional; 
c) A boa-fé deve reger as relações dos Estados entre si; 
d) A solidariedade dos Estados americanos e os altos fins a que ela visa requerem 
a organização política dos mesmos, com base no exercício efetivo da democracia 
representativa; 
e) Todo Estado tem o direito de escolher, sem ingerências externas, seu sistema 
político, econômico e social, bem como de organizar-se da maneira que mais lhe 
convenha, e tem o dever de não intervir nos assuntos de outro Estado. Sujeitos ao 
acima disposto, os Estados americanos cooperarão amplamente entre si, 
independentemente da natureza de seus sistemas políticos, econômicos e sociais; 
f) A eliminação da pobreza crítica é parte essencial da promoção e consolidação 
da democracia representativa e constitui responsabilidade comum e 
compartilhada dos Estados americanos; 
g) Os Estados americanos condenam a guerra de agressão: a vitória não dá 
direitos; 
h) A agressão a um Estado americano constitui uma agressão a todos os demais 
Estados americanos; 
i) As controvérsias de caráter internacional, que surgirem entre dois ou mais 
Estados americanos, deverão ser resolvidas por meio de processos pacíficos; 
j) A justiça e a segurança sociais são bases de uma paz duradoura; 
k) A cooperação econômica é essencial para o bem-estar e para a prosperidade 
comuns dos povos do Continente; 
l) Os Estados americanos proclamam os direitos fundamentais da pessoa humana, 
sem fazer distinção de raça, nacionalidade, credo ou sexo; 
m) A unidade espiritual do Continente baseia-se no respeito à personalidade 
cultural dos países americanos e exige a sua estreita colaboração para as altas 
finalidades da cultura humana; 
n) A educação dos povos deve orientar-se para a justiça, a liberdade e a paz.  
(ONU, 1967) 
 
 

Quando se trata de desarmamento, para OEA, é um processo importante para manter 

a paz mundial, além disto a organização é conhecida como um fórum onde os Estados podem 

dialogar pacificamente, um de seus principais objetivos quando se trata de armar de fogo é 

evitar a proliferação de armas de destruição em massa e investir no desenvolvimento, cultural 

e econômico. 
 
 
Artigo 2 
Para realizar os princípios em que se baseia e para cumprir com suas obrigações 
regionais, de acordo com a Carta das Nações Unidas, a Organização dos Estados 
Americanos estabelece como propósitos essenciais os seguintes: 
a) Garantir a paz e a segurança continentais; 
b) Promover e consolidar a democracia representativa, respeitado o princípio da 
não-intervenção; 
c) Prevenir as possíveis causas de dificuldades e assegurar a solução pacífica das 
controvérsias que surjam entre seus membros; 
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d) Organizar a ação solidária destes em caso de agressão; 
e) Procurar a solução dos problemas políticos, jurídicos e econômicos que 
surgirem entre os Estados membros; 
f) Promover, por meio da ação cooperativa, seu desenvolvimento econômico, 
social e cultural;  
g) Erradicar a pobreza crítica, que constitui um obstáculo ao pleno 
desenvolvimento democrático dos povos do Hemisfério; e 
h) Alcançar uma efetiva limitação de armamentos convencionais que permita 
dedicar a maior soma de recursos ao desenvolvimento econômico-social dos 
Estados membros. (ONU, 1967) 
 
 

Com o feito de combater o tráfego de armas, manter a comunicação entre os Estados-

parte, para impedir a proliferação de armas de fogo, munições, explosivos, entre outros 

materiais ilícitos e manter a paz mundial, a OEA realizou a Convenção Interamericana Contra 

a Fabricação e o Tráfico Ilícitos de Armas de Fogo, Munições, Explosivos e Outros Materiais 

Correlatos. Em seu artigo III, a Organização estabelece que “Os Estados Partes cumprirão as 

obrigações derivadas desta Convenção de conformidade com os princípios de igualdade 

soberana e integridade territorial dos Estados e de não-intervenção nos assuntos internos de 

outros Estados.” (OEA, 2019) 

A intenção da convenção é justificada pela OEA com o argumento de que se 

encontram “PREOCUPADOS com o aumento, na esfera internacional, da fabricação e tráfico 

ilícitos de armas de fogo, munições, explosivos e outros materiais correlatos e com a 

gravidade dos problemas que estes ocasionam” (OEA, 2019). 

Do mesmo modo, foi realizada a Convenção Interamericana sobre Transparência nas 

Aquisições de Armas Convencionais, que busca exigir dos Estados membros a relação de 

armas adquiridas, para que haja clareza quanto aos materiais que são importados e exportados. 

De acordo com a OEA (2019), essa convenção tem o objetivo de “contribuir mais 

plenamente para a abertura < transparência regionais na aquisição de armas convencionais 

mediante o intercâmbio d< informação sobre essas aquisições, com o propósito de promover a 

confiança entre Estado; nas Américas.” 

Em seu artigo IV, a Convenção pontua como deve ser feita a notificação de aquisição 

de armas convencionais: 
 
 
ARTIGO IV 
INTERCÂMBIO DE INFORMAÇÕES SOBRE AS AQUISIÇÕES DE ARMAS 
CONVENCIONAIS 
Além de apresentarem os relatórios anuais especificados no artigo Hl, os Estados 
Partes notificarão o depositário a respeito das aquisições de armas convencionais 
nos seguintes termos: 
a. Notificação de aquisição mediante importação. Essas notificações ao 
depositário serão efectuadas o mais tardar até 90 dias após incorporação dessas 
armas convencionais ao inventário das forças armadas. As notificações indicarão 
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o Estado exportador, bem como a quantidade e o tipo de armas convencionais 
importadas. Qualquer Estado Parte poderá suplementar essas notificações com 
informações adicionais que considerar relevante, tal como a designação e modelo 
das armas convencionais. A notificação de que trata este parágrafo obedecerá ao 
formato constante do Anexo n (C). 
b. Notificação de aquisição mediante produção nacional. Essas notificações ao 
depositário serão efectuadas até 90 dias, o mais tardar, após a incorporação dessas 
armas convencionais ao inventário das forças armadas. As notificações indicarão 
a quantidade e o tipo de armas convencionais. Qualquer Estado Parte poderá 
suplementar essa notificação com informações adicionais que considerar 
relevante, tal como a designação e modelo das armas convencionais. Sem 
prejuízo de qualquer outra disposição desta Convenção, os Estados Partes 
poderão também suplementar tal notificação com informação sobre 
reconfiguração ou modificação de armas convencionais. A fim de promover 
maior transparência nas aquisições mediante a produção nacional, a obrigação de 
cada Estado Parte de notificar de conformidade com este parágrafo poderá ser 
cumprida, de acordo com sua legislação interna, mediante notificação, ao 
depositário, do compromisso de financiamento nacional para armas 
convencionais a serem incorporadas ao inventário do Estado no ano orçamentário 
seguinte. A notificação de que trata este parágrafo obedecerá ao formato 
constante do Anexo n (D). 
c. Notificação de ausência de atividade. Os Estados Partes sem atividades de 
importação ou sem aquisições de armas convencionais por meio de produção 
nacional no ano civil anterior deverão comunicá-lo ao depositário o mais tardar 
até 15 de junho. A notificação de que trata este parágrafo obedecerá ao formato 
constante do Anexo II (A) e (B). (OEA, 2019) 
 
 

Nesse sentido, na Convenção Interamericana Contra a Fabricação e o Tráfico Ilícitos 

de Armas de Fogo, Munições, Explosivos e Outros Materiais Correlatos em seu artigo 1º, 

parágrafo 7º, assegura que a entrega da arma deve ser vigiada, de modo a evitar que o material 

esteja em posse indevida e que facilite a identificação de pessoas que estejam praticando o 

tráfego ilegal.  
 
 
7. Entrega vigiada": técnica que consiste em deixar que remessas ilícitas ou 
suspeitas de armas de fogo, munições, explosivos e outros materiais correlates saiam 
do território de um ou mais Estados, os atravessem ou neles entrem, com o 
conhecimento e sob a supervisão de suas autoridades competentes, com o fím de 
identificar as pessoas envolvidas no cometimento de delitos mencionados no artigo 
IV desta Convenção. (OEA, 2019). 
 
 

Portanto, em suas duas convenções a OEA se propõe a controlar a fabricação, 

entrega e proliferação de arma de fogo e explosivos, em busca de conservar a paz entre os 

Estados-membro e evitar que eles percam o controle e venha a ocasionar um acontecimento 

trágico. Lembrando que seu maior objetivo é evitar a destruição em massa, ataques terroristas, 

e, assim preservar a vida.  

 

4 CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS AOS ESTADOS-MEMBROS POR 

DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS DA OEA SOBRE ARMA DE FOGO  
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Em suas convenções, a Convenção Interamericana Contra a Fabricação e o Tráfico 

Ilícitos de Armas de Fogo, Munições, Explosivos e Outros Materiais Correlatos e a 

Convenção Interamericana Sobre Transparência Nas Aquisições de Armas Convencionais, a 

OEA traz o consentimento e responsabilização dos Estados-membros, decidido, em acordo 

assinado. Este é o ponto que será relatado nesta secção. 

Segundo OEA (2019), o objetivo é “que os compromissos assumidos nesta 

Convenção constituem importante passo no sentido de alcançar o propósito essencial 

estabelecido na Carta de Organização dos Estados Americanos de alcançar uma efetiva 

limitação de armamento”, tornando indispensável a notificação feita anualmente ao Registro 

das Nações Unidas (ONU).  

Dessa forma, a organização internacional busca afirmar que seu objetivo com o 

controle da proliferação de armas de fogo também possuí ligação com a qualidade de vida da 

sociedade, assim, de acordo com a OEA (2019), busca “impedir, combater e erradicar a 

fabricação e o tráfico ilícitos de armas de fogo, munições, explosivos e outros materiais 

correlatos, dado o seu vínculo com o tráfico de drogas, com o terrorismo, com o crime 

organizado transnacional, com as atividades mercenárias e outras condutas criminosas.”  

 

Em sua Convenção Interamericana Contra a Fabricação e o Tráfico Ilícitos de Armas 

de Fogo, Munições, Explosivos e Outros Materiais Correlatos fica expresso o reconhecimento 

e concordância de que deve ser feito o que vem decido em tratado e que os Estados Partes têm 

a responsabilidade de aplicar regulamentos internos e legislação, visto que possuem soberania 

dobre os seus:  
 
 

RECONHECENDO a importância de fortalecer os mecanismos internacionais 
existentes de apoio à aplicação da lei, tais como o Sistema Internacional de 
Rastreamento de Armas e Explosivos da Organização Internacional da Polícia 
Criminal (Interpol) para impedir, combater e erradicar a fabricação e o tráfico 
ilícitos de armas de fogo, munições, explosivos e outros materiais correlatos; 
RECONHECENDO que o comércio internacional de armas de fogo é 
particularmente vulnerável a abusos por parte de elementos criminosos e que uma 
política de "conheça o seu cliente", para aqueles que produzam, comerciem, 
exportem ou importem armas de fogo, munições, explosivos e outros materiais 
correlatos, é crucial para combater este flagelo; 
RECONHECENDO que os Estados têm desenvolvido diferentes costumes e 
tradições no que diz respeito ao uso das armas de fogo e que o propósito de 
melhorar a cooperação internacional para erradicar o tráfico ilícito transnacional 
de armas de fogo não pretende desestimular ou diminuir atividades lícitas de lazer 
ou recreação, tais como viagens ou turismo para tiro desportivo ou caça, nem 
outras formas de propriedade e usos legais reconhecidos pelos Estados Partes; 
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RECORDANDO que os Estados Partes têm legislações e regulamentos internos 
sobre armas de fogo, munições, explosivos e outros materiais correlatos, e 
reconhecendo que esta Convenção não compromete os Estados Partes a adotar 
legislação ou regulamentos relativos à propriedade, posse ou comercialização de 
caráter exclusivamente interno de armas de fogo e reconhecendo que os Estados 
Partes aplicarão suas leis e regulamentos respectivos em consonância com esta 
Convenção; 
REAFIRMANDO os princípios de soberania, não-intervenção e igualdade 
jurídica dos Estados; (OEA,2019) 
 
 

É importante que os membros dessa organização estejam cientes da importância 

deste controle quando põe em risco o bem-estar dos povos, seu desenvolvimento social e 

econômico e seu direito de viver em paz. A Convenção Interamericana Contra a Fabricação e 

o Tráfico Ilícitos de Armas de Fogo, Munições, Explosivos e Outros Materiais Correlatos em 

seu artigo 3º, deixa de forma explícita a informação de que os Estados possuem soberania 

sobre o seu povo, sendo assim, qualquer outro Estado-parte está vedado de intervir na 

jurisdição e assuntos que diz respeito às decisões tomadas para fiscalizar e acompanhar essa 

aquisição e posse ilegal de arma. 

Porém, mesmo com total soberania sob seu território, os Estados-partesdevem 

realizar troca de informações para que possam ter total controle e evitem a propagação de 

armas e, consequentemente, o tráfego ilícito, este intercâmbio de informações vem descrito 

em seu artigo XIII; 
 
 
Artigo XIII. Intercâmbio de informações 
1. Os Estados Partes intercambiarão entre si, de conformidade com sua legislação 
interna e com os tratados aplicáveis, informações pertinentes, sobre questões tais 
como: 
a) produtores, comerciantes, importadores, exportadores e, quando possível, 
transportadores, autorizados de armas de fogo, munições, explosivos e outros 
materiais correlatos; 
b) os meios utilizados para ocultar a fabricação e o tráfico ilícitos de armas de fogo, 
munições, explosivos e outros materiais correlatos e as maneiras de detectá-los; 
c) as rotas utilizadas habitualmente pelas organizações de delinqüentes que 
participam do tráfico ilícito de armas de fogo, munições, explosivos e outros 
materiais correlatos; 
d) experiências, práticas e medidas de caráter legislativo para impedir, combater e 
erradicar a fabricação e o tráfico ilícitos de armas de fogo, munições, explosivos e 
outros materiais correlatos; e 
e) técnicas, práticas e legislação contra a lavagem de dinheiro relacionado com a 
fabricação e o tráfico ilícitos de armas de fogo, munições, explosivos e outros 
materiais correlatos. 
2. Os Estados Partes proporcionarão e intercambiarão, conforme cabível, 
informações científicas e tecnológicas pertinentes para fazer cumprir a lei e melhorar 
a capacidade de cada um para prevenir, detectar e investigar a fabricação e o tráfico 
ilícitos de armas de fogo, munições, explosivos e outros materiais correlatos e para 
submeter os responsáveis a processo penal. 
3. Os Estados Partes cooperarão no rastreamento de armas de fogo, munições, 
explosivos e outros materiais correlatos que possam ter sido fabricados ou traficados 
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ilicitamente. Essa cooperação deverá prever resposta pronta e precisa a solicitações 
de rastreamento. (OEA, 2019) 
 
 

Fica estabelecido em seu artigo XXVII que os Estados- Partes podem participar de 
outras convenções ou até mesmo adotar medidas que achem cabíveis; 

 
 
Artigo XXVII. Outros acordos ou práticas 
1. Nenhuma das normas desta Convenção será interpretada no sentido de impedir 
que os Estados Partes prestem, reciprocamente, cooperação com base no previsto em 
outros acordos internacionais, bilaterais ou multilaterais, vigentes ou que forem 
celebrados entre eles, ou em qualquer outro acordo ou prática aplicável. 
2. Os Estados Partes poderão adotar medidas mais estritas que as dispostas nesta 
Convenção, se, em sua opinião, tais medidas forem convenientes para impedir, 
combater e erradicar a fabricação e o tráfico ilícitos de armas de fogo, munições, 
explosivos e outros materiais correlatos. (OEA,2019). 
 
 

Posto isto, o propósito da organização é garantir a paz e a segurança continentais, 

promover e consolidar a democracia representativa, respeitando o princípio da não-

intervenção, prevenir as possíveis causas de dificuldades nos Estados-membros, organizar a 

ação solidária destes em caso de agressão, procurar a solução dos problemas políticos, 

jurídicos e econômicos, promover seu desenvolvimento econômico, social e cultural. 

Conforme  o artigo XXIX da Convenção Interamericana Contra a Fabricação e o 

Tráfico Ilícitos de Armas de Fogo, Munições, Explosivos e Outros Materiais Correlatos,os 

fatos que ocorrerem em consequência à  aplicação ou interpretação da convenção realizada 

serão resolvidas por via diplomática ou, em sua impossibilidade, por qualquer outro meio de 

solução pacífica acordado pelos estados-partes envolvidos, em busca de determinar quais 

serão as consequências sofridas pelos seus membros, sendo uma de suas possibilidades 

ocorrer a exclusão do mesmo organização. Como por exemplo o fato ocorrido com Cuba, no 

ano de 1962, o Estado foi excluído devido à instalação do sistema comunista em seu 

território. 

Portanto, a justificativa para realização dessas convenções está vinculada à intenção 

de fornecer auxílio aos Estados que firmam este acordo, em todas as áreas que possam 

prejudicar a qualidade de vida de sua população e a preservação da boa relação entre os 

membros para que possam se amparar em questões sociais e econômicas.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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O principal objetivo e problemática do trabalho diz respeito às mudanças ocorridas 

referentes ao Decreto 9.685119, e decorrente dessas mudanças como se responsabilizaria o 

Brasil mediante as esferas e tratados internacionais.  

O primeiro objetivo do trabalho foi alcançado qual seja, a análise e o estudo da 

evolução da normativa brasileira o que mudou e como ficou a nova normativa 2. No segundo 

objetivo, tratou-se de apresentar as exigências feitas pela organização dos estados americanos 

(OEA) quanto à posse de arma de fogo 3. No terceiro o objetivo buscar-se apresentar as 

consequências jurídicas aos estados-membros por descumprimento das regras da OEA sobre 

arma de fogo. Também foram alcançados o seguindo e o terceiro objetivos. 

Concluindo, as mudanças ocorridas decorrentes do tratado têm tanto seu lado positivo 

como também negativo, pois o fato de armar a sociedade, se por um lado poderá trazer mais 

segurança, principalmente aos moradores da zona rural que sofrem roubos frequentemente, e 

até mesmo o morador da zona urbana para proteger sua família dos malfeitores,por outro, o 

fato de armar a sociedade pode trazer perigo ao povo, pois mesmo que a pessoa cumpra todos 

os requisitos para posse, não há como o Estado controlar a pessoa humana que lida com fatos 

da vida e emoções diversas frequentemente.Pode o cidadão armado querer fazer sua justiça 

com as próprias mãos. Já na esfera internacional, caso ocorra uma tragédia em face do decreto 

assinado, o Brasil será responsabilizado por todos os fatos ocorridos tanto na esfera 

internacional, quanto também nos tratados já assinados, tendo como umas de suas principais 

punições, perda de relações internacionais. 
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O BRASIL E A IMPLEMENTAÇÃO DO ESTATUTO DOS REFUGIADOS 

CONFORME OS PADRÕES INTERNACIONAIS DA ACNUR 
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RESUMO:O presente artigo tem o objetivo de comparar as normas internas e internacionais, 
para definir qual possui melhor proteção normativa em relação aos critérios judiciais da lei de 
refugiados brasileira, se está adequada aos padrões mundiais. Primeiro, descreveu-se sobre a 
execução da norma interna acerca dos refugiados, também, qual é sua forma de execução com 
base em sua legislação interna e nosprincípios que os norteiam para fins de proteção e 
ajuda.São apresentados julgados em relação aos refugiados, trazendo a Convenção das Nações 
Unidas relativa ao Estatuto dos Refugiados de 1951. Posteriormente, discutiu-se sobre uma 
averiguação mais acentuada na norma internacional sobre os refugiados, como é sua forma de 
execução, trazendo doutrina para base de fonte de pesquisa na qual explica como é a forma de 
aplicação da norma internacional sobre os refugiados, usando como sua fonte o Direito 
Internacional, com os princípios para uma base de convivência e cooperação para com 
refugiados.Comodevem ser tratados no país que iram residir. Concluindo que o Brasil possui 
maior força normativa quando se trata de refugiados, considerado um país emergente de 
reassentamento. 
 
Palavras-chave: Refugiados.Normas internacionais e brasileiras. Implementação. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

O ACNUR (Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados) tem como 

objetivo principal fornecer proteção aos refugiados e populações que se deslocam por motivos 

de guerra, perseguições e conflitos, é uma agência da ONU (Organização das Nações Unidas) 

que busca soluções confortantes e duradouras que se ajustem a partir do momento em que 

essas pessoas escolhem vivem. A ACNUR deu início aos seus trabalhos no ano de 1951 com 

a finalidade de abrigar os refugiados europeus após a Segunda Guerra Mundial. O Brasil 

sempre teve um destaque maior na liderança de proteção aos refugiados, é reconhecido 

internacionalmente como país acolhedor, sendo o primeiro país do Cone Sul a ratificar a 

Convenção Relativa ao Estatuto de Refugiados. A Convenção de 1951, é um tratado que 

busca definir quem se encaixa na qualidade de refugiados, quais os seus direitos e deveres, o 
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113 Professora e Coordenadora do curso de Direito da Faculdade de Ciências e Tecnologia de Unaí – FACTU. 
Doutoranda em Direito pelo Uniceub. Mestre em Sustentabilidade Socioeconômico e Ambiental pela Escola de 
Minas pela Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). 
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que deverão prestar ao país que os acolherem, preceitos pilares do ACNUR para ajudar 

milhares de pessoas a recomeçarem suas vidas. Como descreve a Convenção Relativa ao 

Estatuto dos Refugiados (1951), todo refugiado que se encontra legalizado, tem direito à não 

discriminação por sua raça, direito a um tratamento favorável em relação à prática da sua 

religião e total liberdade para ensino religioso de seus filhos, entre outros. Assim como têm 

direitos, também têm deveres com o país em que se encontra, tendo obrigação de se 

conformar com as normas vigentes dele. Para ser reconhecido como refugiado é necessário 

cumprir os requisitos da Lei, após ser reconhecido, os Estados têm direitos e obrigações a 

cumprir com esse refugiado.Logo o refugiado também tem deveres e obrigações com o 

Estado, que o acolhe com base na normativa da Lei nº 9.474, de 22 de julho de 1997 e a 

Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados 1951, o presente artigo traz a seguinte 

problemática “Tendo em vista as normas internacionais do ACNUR, quais são os critérios 

judiciais qual a lei de Refugiados brasileira se adequa aos padrões mundiais?”. 

A partir disso, este estudo tem o objetivo de comparar as normas internas e 

internacionais, para definir qual possui melhor proteção normativa em relação aos critérios 

judiciais, se a lei de refugiados brasileira se encontra em conformidade com os padrões 

mundiais. Para tal comparação foi dividido o artigo em trêstópicos: primeiro,análisedas 

normas internas e sua execução sobre os refugiados; o segundo tópico irá abordar sobre uma 

averiguação mais acentuada na norma internacional e,no terceiro,sobre sua execução em 

relação aos refugiados, e por último,haverá uma comparação das duas normas, nacional e 

internacional com o objetivo de apresentar seus pontos positivos e negativos, sobre o que foi 

discorrido no decorrer de cada tópico, para devida comparação. 

O presente trabalho se justifica por se propor a compara a as normas sejam elas 

internas ou internacionais a respeito dos refugiados, uma vez que as normas permitem que os 

Estados visualizem o que está em vigor em outro Estado, podendo, assim, modificar a 

aplicação ou adicionar métodos que são usados no âmbito internacional, ainda não são usados 

no âmbito interno com a finalidade de melhorar, facilitar, legalizar e amparar as pessoas que 

se encontram nesta situação.  

Já no âmbito acadêmico, justifica-se devido à falta de conhecimento por parte dos 

alunos acerca dos fatos presentes no Brasil e no mundo a respeito dos requisitos obrigatórios 

para que esses refugiados sejam totalmente amparados pelas normas, sejam elas internas ou 

internacionais. 

Assim, no âmbito pessoal, a presente pesquisa se justifica devido ao interesse destas 

acadêmicas em aprofundar os seus conhecimentos sobre a entrada de refugiados em terras 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.474-1997?OpenDocument
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brasileiras e internacionais de forma legal e menos morosa para que essas pessoas não fiquem 

a mercê de situações que poderiam ser evitadas a partir do conhecimento prévio das normas 

que estão em vigor.   

Como descreve a Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados (1951) todo o 

refugiado que se encontra legalizado, tem direito a não discriminação e sua raça, direito a um 

tratamento favorável em relação à prática da sua religião e total liberdade para ensinamento 

religioso de seus filhos entre outros. Assim como obtém direitos adquire também deveres com 

o país em que se encontra, tendo obrigação de se conformar com as normas vigentes no 

mesmo. 

Para tanto, foi utilizado uma pesquisa qualitativa com uma análise normativa jurídica 

para elaboração deste trabalho. Na primeira seção será abordado sobre uma examinação sobre 

o modo de execução das normas interna acerca dos refugiados, na segunda seção e feita uma 

análise na aplicabilidade da norma internacional mediante aos refugiados, já na terceira seção 

é relatado os reflexos positivos e negativos sobre a comparação interna e internacional dos 

refugiados e para finalizar as considerações finais. 

 

2 UM EXAMEATENTO SOBRE O MODO DE EXECUÇÃO DA NORMA INTERNA 

ACERCA DE REFUGIADOS 

 

Este tópico irá tratar sobre as normas internas a respeito de refugiados e como é sua 

forma de execução, trazendo sua legislação interna, princípios que a norteia e julgados 

tratando-se dos refugiados, e também, a Convenção das Nações Unidas relativa ao Estatuto 

dos Refugiados de 1951. 

ACNUR (Alto Comissariado das Nações Unidas Para Refugiados) é um órgão 

fundado pelas Nações Unidas, criado pela resolução nª 428 da Assembleia das Nações 

Unidas em 14 de dezembro de 1950 com o objetivo de proteger e buscar soluções que sejam 

eficazes para a situação de cidadãos em busca de refúgio uma das soluções é a repatriação 

voluntária, quando o refugiado de livre e espontânea vontade deseja voltar para seu lugar de 

origem. Outra solução é a integração local e reassentamento em um terceiro país, acontece 

quando o indivíduo refugiado se encontra em outro país que não é o seu de origem, mas 

continua passando por situações perigosas ou necessidades que não podem ser supridas no 

país onde busca proteção; nesse caso, o ACNUR tem o dever de auxiliar os refugiados a 

assentarem em um terceiro país que concorda em abrigá-los.  
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O Brasil é conhecido por ser um país acolhedor, sendo um dos primeiros países 

integrantes do Comitê Executivo do ACNUR, primeiro país do Cone Sul a ratificar a 

Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados de 1951 no ano de 1960. No Brasil, o 

escritório central da agência da ONU para Refugiados se encontra em Brasília. O cidadão 

refugado pode gozar da proteção do governo brasileiro, obter documentos, trabalhar, estudar, 

ter os mesmos direitos e deveres de qualquer estrangeiro legalizado no país. 

A Lei nº 9.474, de 22 de julho de 1997,em seu artigo 1º, descreve os requisitos para 

que o indivíduo seja reconhecido como tal, sendo eles, a comprovação de perseguição 

devido a raça, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas, sendo, por isso, forçado a se 

refugiar em outro país.(BRASIL, 1997). 

Já em seu 2ª artigo, fala sobre a extensão desses benefícios da condição de 

refugiados aos cônjuges, ascendentes, descendentes e aos demais integrantes do grupo 

familiar que se encontram no país onde buscam refúgio, cujos familiares dependem 

economicamente do refugiado em questão.  

Serão excluídos do rol de beneficiários das condições de refugiados, os indivíduos 

que se encontram na situação descrita nessa mesma lei, em seu artigo 3º, a saber: sendo eles 

os que já desfrutam de algum acolhimento por parte de instituições das Nações Unidas que 

não seja o ACNUR. Aqueles que já residem no território nacional e possuem as mesmas 

obrigações de um brasileiro nato, também serão excluídos desse benefício. Caso o refugiado 

tenha cometido crime contra a paz, crime de guerra, contra a humanidade, crime hediondo 

ou participado de atos terroristas, tráfico de drogas ou culpados de atos que sejam contrários 

aos princípios das Nações Unidas, este também não fará jus ao benefício de refugiado. 

Sendo assim, aquele que atender a todos os requisitos exigidos pela lei para ser 

reconhecido como refugiado como descreve o artigo 5º da Lei de Refugiados, poderá 

usufruir dos direitos e deverá acatar as leis e regulamentos destinados à manutenção da 

ordem pública, ainda terá as mesmas obrigações dos estrangeiros no Brasil, conforme 

disposto na Lei 9.474/97, na Convenção sobre o Estatuto dos Refugiados de 1951 e no 

protocolo sobre o Estatuto dos Refugiados de 1967 (BRASIL, 1997). 

De tal maneira há importância muita grande em relação à proteção dos refugiados, 

por assim dizer, uma preocupação jurídica, pois eles necessitam de um auxílio maior, em 

vista dos diversos traumas e dos danos sofridos em seus países,os quais consequentemente 

os levaram a procurar refúgios em outros países.Então o país que irá recebê-los necessita de 

uma estrutura fundamentada em princípios para que eles sintam mais acolhidos onde forem 

estabelecer moradia. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.474-1997?OpenDocument
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O art. 1, inciso III da Constituição Federal de 1988 trata da dignidade da pessoa 

humana, que, é um dos princípios norteados aos refugiados. A dignidade é o valor, a 

importância do homem na sociedade, esse princípio traz uma ideia democrática, sendo um 

dos fundamentos de um Estado democrático, vista que não pode ser tratado como 

insignificante.Reconhece também que todos são iguais e dignos perante a lei e a sociedade, 

não há repartições de diferenças. No caso dos refugiados não é diferente, todos são iguais e 

dignos perante a sociedade e, as normas que s lhes são impostas, indica que ele também é 

merecedor de tudo aquilo que é proposto para os estrangeiros que residem no Brasil. Assim 

fazem jus ao direito à moradia e a uma convivência igualitária na sociedade não sendo 

enquadrado em algum padrão exposto pela sociedade.Mais tarde a negação de qualidade aos 

refugiados pode significar predomínio de perversidade transformando o ser humano em uma 

coisa, deixando-o como um sujeito alvo, merecedor de indiferença, o que faz do princípio da 

dignidade da pessoa humana. 

Como trata no art 2º da Convenção dos refugiados referente às suas disposições 

gerais e seus direitos; 
 
Art. 2º - Obrigações gerais - Todo refugiado tem deveres para com o país em que se 
encontra, os quais compreendem notadamente a obrigação de se conformar às leis e 
regulamentos, assim como às medidas tomadas para a manutenção da ordem 
pública. 5 Art. 3º - Não discriminação Os Estados Contratantes aplicarão as 
disposições desta Convenção aos refugiados sem discriminação quanto à raça, à 
religião ou ao país de origem. Art. 4º - Religião Os Estados Contratantes 
proporcionarão aos refugiados em seu território um tratamento ao menos tão 
favorável quanto o que é proporcionado aos nacionais no que concerne à liberdade 
de praticar a sua religião e no que concerne à liberdade de instrução religiosa dos 
seus filhos. (ONU, 1951, art 2 º ao 4 º) 
 
 

Tem-se ouvido recorrente sobre a crise de refugiados, pessoas fugindo sem 

esperança de retorno para suas casas, à procura de um país onde possam recomeçar e viver 

em tranquilidade. O Brasil foi cenário de alguns refúgios ocorridos recentemente, seguindo a 

Convenção de 1951, estima-se que atualmente tenha recebido cerca de mais de 8 mil 

refugiados. 

O Brasil é merecedor dos elogios do ACNUR, pela forma como trata os refugiados, 

uma vez que o Brasil tem conduzido diversos programas de reassentamento, incluindo o de 

mulheres que foram reconhecidas na condição de refugiadas devido ao seu gênero. Uma 

adaptação social que o Brasil fez voltado aos sírios foi o cadastramento em bolsa família, 

cerca de 400 sírios recebem auxílio atualmente, segundo o Ministério do Desenvolvimento 

Social e Combate a Fome. Sendo assim o Brasil oferece fácil adaptação dos refugiados, para 
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se sentirem confortáveis, sem correr riscos ou constrangimentos perante a sociedade; 

cabe,assim, à sociedade como um todo se conscientizar, buscar por uma estrutura que melhor 

atenda se às normas e os princípios para que todos vivam de forma harmônica. 

A Lei nº 9.474, de 22 de julho de 1997 em seus artigos 7, 8, 9, 10 e 11,tratam do 

ingresso no território nacional e o pedido de refúgio e sobre a CONARE. Começando com a 

art. 7º, aborda sobre o estrangeiro que chega ao território nacional, tendo este o direito de 

explanar sua vontade de reconhecimento como refugiado a qualquer autoridade migratória 

que encontrar na fronteira, esta autoridade deverá passar as informações que são necessárias 

para o procedimento. Em seus incisos, trazem que não poderá de maneira alguma ser 

deportado o refugiado, se comprovado que sua vida esteja sendo ameaçada, em razão de 

raça, crença e outros. De outra face, provado que o indivíduo ameaça a segurança no Brasil 

não será concedido a ele o refúgio (BRASIL, 1997). 

No art. 8º da mencionada lei relata sobre refugiado que ingressa no território 

nacional de forma irregular, mas que isso não o impede de pedir reconhecimento de refúgio 

futuramente às autoridades competentes (BRASIL, 1997). 

Em seu art. 9º relata que a autoridade competente deverá ouvi-lo e fazer uma 

declaração em que conste os motivos e interesse de seu ingresso no Brasil e os motivos pelos 

quais ele deixou seu país de origem. Já em seu art. 10trata dos motivos registrados nos 

artigos anteriores, que faz suspender procedimento administrativo ou criminal instaurado 

contra o peticionário ou as pessoas de seu grupo familiar, se a condição de refugiado for 

estabelecida, o processo será arquivado e a solicitação deverá ser mostrada à Polícia 

Federal(BRASIL, 1997). 

O art. 11º trata sobre a criação da CONARE, que é de suma importância, a qual é 

regida pelo Ministério da Justiça, pelos Ministérios da Saúde, Educação e Trabalho e 

Emprego, pela Polícia Federal e por organizações não governamentais dedicadas a atividades 

de assistência (BRASIL, 1997). 

No que tange ao art. 3º inciso I da Constituição Federal de 1988, o qual versa sobre 

o princípio da solidariedade, também apresenta princípios que protegem os refugiados. A 

solidariedade acontece quando se toma consciência da interpendência que há entre o homem 

e os seus semelhantes, das obrigações que existe entre um e outro e da reciprocidade delas. 

Esse princípio está para as relações entre a sociedade, tais como a erradicação da pobreza, 

marginalização, desigualdade social. Trata-se para que o coletivo auxilie de forma individual 

os refugiados, traduzindo também um dever jurídico, com a intenção de não acontecer 

dissensões em sociedade. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.474-1997?OpenDocument
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 Como citado acima, em relação aos direitos dos refugiados, pode-se constatar que 

eles gozam do mesmo tratamento dos que moram no país que seguem seus princípios. Em 

relação aos princípios que os regem, observa-se que a existência desses é evidente e taxativo, 

porém quanto a aplicação não se tem total certeza o que realmente acontece. Assim no 

julgado a seguir é aplicado o direito que o refugiado tem, no qual, relacionou a um benefício 

que o refugiado pede, ligado ao INSS. Superior Tribunal de Justiça STJ - RECURSO 

ESPECIAL: RE-Sp 1487032 SP 2014/0198449-3.Trata- se de um recurso especial 

proveniente de uma ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal buscando 

compelir a União e o INSS a concederem o benefício previsto no art. 203, inciso V da 

Constituição Federal de 1988, aos estrangeiros que residem no Brasil assim como também 

aos refugiados, desde que estejam devidamente regulados. Com o acórdão foi reformulado a 

sentença de primeiro grau dando aprovisionamento aos recursos da União e do INSS para 

que possam reconhecer e declarar a carência da devida ação. Com o entendimento firme do 

STJ de que a inconstitucionalidade de uma lei pode ser determinada em ação civil pública 

trazendo no título da causa de pedir, feita a análise de que nessa hipótese o controle de 

constitucionalidade tem caráter incidental, então não há que se falar de carência de ação ou 

de incompetência, portanto é cabível a ação civil pública.  

Em se tratando da competência do CONARE, cabendo a ele analisar o pedido para 

poder declarar a condição, decidir a cessação da condição, determinar a perda, orientar e 

coordenar para a proteção e apoio jurídico. Todos esses regimentos apresentados pelo 

CONARE são aprovados pelo Ministério de Estado da Justiça. Sobre o procedimento, o 

estrangeiro deverá apresentar à autoridade responsável a sua vontade de obter o 

reconhecimento à condição da ação.Essa autoridade fica responsável por solicitar, apresentar 

as declarações e dar início ao procedimento, nessa declaração deverá conter todas as 

informações do estrangeiro, tais deverão ser executadas por profissionais qualificados, 

deverá ser e mantida em sigilo. 

Da decisão e da comunicação do registro, para que possa ser concedida ao 

estrangeiro, essa decisão carecerá de fundamento, solicitação que será comunicada pelo 

CONARE ao Departamento de Polícia Federal para que sejam tomadas todas as medidas 

administrativas.No caso da condição concebida, ele será registrado no Departamento de 

Polícia Federal, deverá assinar um termo de responsabilidade e solicitar a cédula de 

identidade permanente. Caso a decisão da condição seja negada, também deverá ser bem 

fundamentada e caberá recurso com prazo de quinze dias, contados do dia da notificação.   

O julgado a seguir traz os pontos para a concessão de refúgio: 
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CONSTITUCIONAL. INTERNACIONAL. HABEAS CORPUS. REFUGIADO. 
EXPULSÃO.VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONVENÇÃO 
DAS NAÇÕES UNIDAS SOBREO ESTATUTO DOS REFUGIADOS. LEI 
9.474/97. ORDEM CONCEDIDA. 
1. Trata-se de Habeas Corpus contra decreto de expulsão impetradopor 
estrangeiro que cometeu crime após a concessão de refúgio, sendocondenado por 
sentença penal transitada em julgado.2. A jurisprudência do STF e do STJ 
pacificou o entendimento de que,ao analisar o ato de expulsão, não poderá o 
Judiciáriosubstituir-se à atuação da chefia do Executivo na avaliação da 
suaconveniência, necessidade, oportunidade e utilidade, devendolimitar-se à 
análise do cumprimento formal dos requisitos e àinexistência de óbices à 
expulsão.3. A garantia do devido processo legal constitui direito 
fundamentalassegurado pelo art. 5º, LV, da Constituição Federal aos brasileirose 
estrangeiros residentes no país, também encontrando previsãoexpressa na 
Convenção das Nações Unidas sobre o Estatuto dosRefugiados e na Lei 9.474/97, 
pelo que a conclusão de processoadministrativo em que seja declarada a perda da 
condição derefugiado, assegurado o contraditório e a ampla defesa, deve 
serreconhecida como limitação ao poder discricionário do Executivo paraexpulsar 
um estrangeiro que ostente a condição de refugiado.4. Hipótese em que a portaria 
de expulsão foi editada sem quetivesse sido levada em consideração a condição 
de refugiado dopaciente, tendo o próprio impetrado informado estar a medida 
deexpulsão sobrestada, já que "enquanto o interessado detiver o statusde 
refugiado, a expulsão não poderá ser efetivada, sendocondicionada à perda do 
refúgio, observados o devido processo legale a ampla defesa" (e-STJ, fl. 58).5. É 
nula a portaria de expulsão editada contra refugiado antes deinstaurado regular 
processo administrativo de perda do refúgio, nãopodendo o ato ter seus efeitos 
suspensos para ser convalidado porprocedimento administrativo posterior.Ordem 
concedida. (BRASIL, 2015) 
 
 

Logo, constata-seimportância das normas internas para a concessão de refugiado e 

como é de suma importância sua proteção, sendo esta baseada em normas e princípios. 

Assim, o próximotópicoabordará as normas internacionais na proteção dos refugiados. 

 

3 A APLICABILIDADE DA NORMA INTERNACIONAL SOBRE OS REFUGIADOS 

 

Este tópico tratará acerca das normas internacionais para os refugiados e a forma de 

execução para futura análise, as quais apresentam mais proteção aos refugiados. Baseado nos 

princípios internacionais para a convivência e cooperação onde os refugiados irão residir. 

Quando se trata de refugiados, no âmbito internacional, é preciso destacar os 

requisitos previstos para que eles sejam reconhecidos como tal, mas que não diferenciam da 

lei nacional. Segundo Jubilut (2007), é possível comparar esses requisitos com o lema da 

Revolução Francesa “liberdade, igualdade e fraternidade”. Liberdade pelo fato de serem 

perseguidos por sua raça, nacionalidade, religião ou opinião política, igualdade, para que se 

evite a discriminação por qualquer que seja o motivo e, fraternidade, para que as pessoas 

possam se ajudar evitando conflitos futuros. 
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Encontra-se descrita no Direito Internacional toda a proteção aos que estão em 

condição de refugiados, e assim se observam os preceitos básicos direitos humanos básicos 

descritos na Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948,na qual diz que a todos é 

assegurado o direito fundamental de não sofrer perseguição por motivos de raça, religião, 

nacionalidade, participação em determinado grupo ou opiniões políticas. 

No Brasil, os refugiados têm sua proteção normativa firmada na Lei 9.474 de 22 de 

julho de 1997, citada na secção anterior, e a sua relação de acolhimento aos refugiados. No 

âmbito internacional não é diferente, ao invés de lei a proteção normativa sedá por meio das 

fontes no Direito Internacional Público, assim conforme diz Jubilut (2007), os tratados fazem 

parte dessas fontes, um marco importante para os refugiados foi a Convenção de 1951, que 

tem como objetivo principal abordar os direitos e deveres dos refugiados.  

Assim como no ordenamento jurídico brasileiro, no âmbito internacional também 

existem princípios fundamentais que estabelecem critérios de compreensão e interpretação 

normativa em relação aos refugiados e a situação que eles viveram em seu país de origem e 

como deverão ser tratados depois disso. 

Nogueira (2018) apresenta os princípios dos refugiados, o primeiro princípio descrito 

é o Non-Refoulement ou não devolução, o qual se encontra no art. 33, parágrafo 2 da 

Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados: 
 
 
2. O benefício da presente disposição não poderá, todavia, ser invocado or um 
refugiado que por motivos sérios seja considerado um perigo para a segurança do 
país no qual ele se encontre ou que, tendo sido condenado definitivamente por crime 
ou delito particularmente grave, constitui ameaça para a comunidade do referido 
país. (ONU, 1951,art. 33, p. 2) 
 
 

Esse princípio é de suma importância para a proteção dos refugiados, nele é 

abordado uma proteção base de segurança nacional onde o refugiado estiver localizado, 

assegurando que ele não poderá ser devolvido ao seu país de origem, uma vez já que está 

legalizado. 

O princípio da não discriminação é citado no art. 3 da Convenção (1951), é um 

princípio usado tanto no âmbito interno como internacional, por se tratar de um princípio de 

Direitos Humanos,acerca da igualdade, independente de raça, cor, sexo e religião que foi 

implementado nos direitos dos refugiados por ser um dos motivos que os fizeram fugir de seu 

país de origem. 

A cooperação internacional também faz parte do rol de princípios internacionais dos 

refugiados, Nogueira (2018), este princípio trata sobre algumas situações envolvem os 
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refugiados, quando o Estado onde se encontra ele está não tem a parte suficiente para 

solucionar certos problemas sem o auxílio de outros países ou de organismos internacionais. 

Sendo assim, os Estados se comprometem a cooperar entre si para solucionar determinados 

problemas. O ACNUR faz parte dessa cooperação. O princípio da solidariedade também está 

associado ao da cooperação, pois diz respeito ao auxílio que todos devem prestar. 

Analisando os princípios, é de suma importância neste tópico retratar sobre a 

proteção internacional dos refugiados, de acordo com o ACNUR. Jubilut (2007) diz que o 

objetivo da ACNUR é duplo, que são eles providenciar a proteção dos refugiados e promover 

a implementação de soluções duráveis. 
 
 
O ACNUR trabalha com três estratégias de soluções duráveis: (1) a integração local, 
(2) a repatriação voluntária e (3) o reassentamento. Consiste a integração local na 
adaptação do refugiado à sociedade do Estado que o acolheu e lhe concedeu refúgio, 
tarefa que conta, muitas vezes, com a participação da sociedade civil por meio da 
atuação de organizações não-governamentais que se ocupam dos refugiados.375 O 
reassentamento, por sua vez, pode ser entendido de duas maneiras: no início da 
atuação do ACNUR era a prática de se transferirem refugiados de um Estado para 
outro, podendo ser inclusive de seu Estado de origem diretamente para o Estado de 
acolhida, ou seja, era a efetiva transferência de um refugiado para um Estado de 
asilo; modernamente vem a ser a transferência de indivíduos, já reconhecidos como 
refugiados, mas que ainda têm problemas de proteção ou que têm problemas graves 
de integração no país de acolhida (denominado também de país de asilo ou ainda de 
primeiro país), para outro Estado, o qual é denominado terceiro país, que se entende 
mais adequado às necessidades desses indivíduos. (JUBILUT, 2007, p.154).  
 
 

A terceira solução, que é o reassentamento, garante ao refugiado um local que seja 

adequado para abrigá-lo naquele momento, sendo que, se isso não for possível no país em 

que se encontra, ele poderá ser encaminhado para um terceiro país que atenda às suas 

necessidades.Entretanto, isso não priva o refugiado de voltar para o seu país de origem, se for 

vontade dele, por isso existe a proteção de retornados, que tem como objetivo a reintegração, 

reparação e reconstrução comunitária.  

Quanto ao princípio da não devolução Jubilutti (2007), assinala essa proteção que os 

refugiados têm proteção resguardada para não serem devolvidos ao país de origem contra sua 

vontade. De acordo com o ACNUR 1,1 milhão retornaram ao seu país por vontade própria 

comeficácia no reassentamento. Vale ressaltar que o reassentamento surgiu também após a 

Segunda Guerra Mundial, por acordos bilaterais entre organismos internacionais criados no 

interior da ONU e seus Estados membros. 

Tendo em vista a necessidade de melhor inteirar acerca doDireito Internacional, o 

ACNUR criou um programa de ensino voltado somente para os assuntos, de refugiados, 

populações deslocadas, apátridas, asilados e outros. O programa se apresenta de forma 
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pedagógica, com ferramentas alternativas como vídeos, apresentações audiovisuais, pela 

internet, disponibilizando jurisprudências, doutrinas e documentos. Dentre outros destaques, 

proporciona uma visão integral do ciclo de deslocamento forçado e os conteúdos centrais da 

proteção internacional em cada etapa do ciclo. Conhecer em particular o conteúdo e alcance 

do princípio de não devolução. Introduzir brevemente as questões gerais referentes à busca de 

soluções duradouras. 

Logo, percebe-se a importânciada normatização para os refugiados, conforme foi 

apresentado no primeiro tópico sobre a norma interna, usando como meio de pesquisa a 

Convenção de 1951. O próximo tópico apresentará uma comparação da norma de mais 

proteção aos refugiados, destacando os reflexos positivos e negativos. 

 

4. REFLEXOS POSITIVOS E NEGATIVOS PROVENIENTES DA 

COMPARAÇÃONORMATIVA DE PROTEÇÃO AOS REFUGIADOS 

 

O Objetivo principal neste tópico é a comparação e o desenvolvimento das normas 

vigentes em âmbito nacional e internacional sobre o instituto do refúgio, juntoà a influência 

dos direitos humanos em sua aplicação. Os direitos humanos têm como base o respeito pela 

dignidade, o valor de cada pessoa, assegurar liberdade e a proteção à existência de todos, sem 

exceção e sem discriminação, isso é o que o refugiado busca ao sair de seu país de origem 

para outro, muitas vezes desconhecido por eles.  

No que diz respeito aos refugiados no Brasil, a Constituição Federal de 1988 

apresenta duas perspectivas, as normas constitucionais impostas pela própria constituição e as 

regras internacionais provenientes de tratados que não fazem parte da constituição, mas se 

compatibiliza com as regras constitucionais. Estas tiveram influência direta da Constituição 

Federal, podendo-se destacar o seu artigo 1º que diz sobre os elementos fundamentais como a 

dignidade da pessoa humana, também, o artigo 3º que descreve sobre promover o bem de 

todos sem preconceitos de raça, origem, cor, sexo, idade, enfim, qualquer que seja a forma de 

descriminação.  

Nota-se que as normas internacionais também estão presentes na Constituição 

Federal, e que essas normas estão de acordo com os direitos e deveres que cabe aos 

refugiados. O Brasil também criou tem lei específica para refugiados, juntoaos preceitos do 

ACNUR, e, do governo brasileiro, com o CONARE.  

Do ponto de vista internacional, a Convenção de 1951 marcou a história dos 

refugiados por ter sido o primeiro mecanismo de proteção universal, não se limitando a 
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nenhum grupo de pessoas inicialmente, contudo, quando ocorreu sua promulgação, a 

convenção restringiu a aplicação somente para quem havia se deslocado “em consequência de 

acontecimentos ocorridos antes de 1º de janeiro de 1951 na Europa” dando início ao que foi 

chamado de Reservas temporal geográficas. 

A Convenção de Genebra foi o primeiro documento criado com esse tema, teve um 

alcance mundial, cujo objetivo foi definir quem poderia ser considerado refugiado, mas com 

algumas restrições no que diz respeito ao limite territorial, assim como descreve o art. 40, 

parágrafo 3º:  
 
 
No que concerne aos territórios aos quais esta Convenção não se aplique na data da 
assinatura, ratificação ou adesão, cada Estado interessado examinará a possibilidade 
de tomar, logo que possível todas as medidas necessárias a fim de estender a 
aplicação desta Convenção aos referidos territórios, ressalvado, sendo necessário por 
motivos constitucionais, o consentimento do governo de tais territórios. (ONU, 
1951, art.40 p.3º) 
 
 

A Declaração de Cartagena foi outro o mecanismo cujo objetivo foi regulamentar de 

forma bem mais ampla, classificando também como refugiado a pessoa que ainda estivesse 

em seu país de origem sofrendo perseguições: 
 
 
Primeira - Promover dentro dos países da região a adoção de normas internas que 
facilitem a aplicação da Convenção e do Protocolo e, em caso de necessidade, que 
estabeleçam os procedimentos e afetem recursos internos para a proteção dos 
refugiados. Propiciar, igualmente, que a adoção de normas de direito interno siga os 
princípios e critérios da Convenção e do Protocolo, colaborando assim no processo 
necessário à harmonizaçãosistemática das legislações nacionais em matéria de 
refugiados. (ONU, 1951, p. 02) 
 
 

Assim percebe-se que, em relação à proteção normativa, tanto nacional quanto 

internacionalmente, existem regras eficazes para tratar de refugiados. Com o passar dos anos, 

os países vão se adaptando de forma a abraçar todos, independentemente de estar no seu país 

ou não. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do que foi exposto neste estudo e referente ao principal objetivo e à 

problemática, observa-se que a base normativa para refugiados é a Convenção de 1951. O 

Brasil possui marcos regulatórios para toda a proteção aos refugiados, seus direitos e deveres. 

O segundo objetivo foi alcançado, apresentou-se a eficácia das normas internacionais em 
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relação ao refugiado. O terceiro objetivo foi atingido, visto que teve como finalidade 

comparar a norma internacional e nacional. 

Portanto, conclui-se que, mesmo que tenha dado início em território internacional, o 

nacional acabou sobressaindo na questão da proteção, por ter dado um passo de suma 

importância, que foi a elaboração da Lei 9474/97,uma das primeiras leis específicas a regular 

o assunto no mundo todo.Por isso o Brasil é considerado como um país de vanguarda e faz jus 

a esse título visto que a forma de abrigar esse refugiado é bastante eficaz.  
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AS NORMAS INTERNACIONAIS E INTERNAS DE PROTEÇÃO AO TRABALHO 
FORÇADO: análise comparativa da internacionalização normativa no Brasil 
 

COELHO, Karen Melissa Cardoso114; 

FONTANA, Ana Cecilia Mota115; 

BALBINO, Michelle Lucas Cardoso116. 

 

RESUMO: O presente artigo tem como objetivo comparar normas internacionais e internas 
sobre trabalho forçado definindo qual possui maior proteção normativa. Para tal, utilizou-se 
uma pesquisa qualitativa, com análise normativa jurídica para elaboração do presente 
trabalho. Esta pesquisa se justifica devido ao aperfeiçoamento do estudo sobre a comparação 
do trabalho forçado dentro do direito internacional e interno, quanto mais direcionado o 
trabalhador estiver, melhor entendimento adquirirá para poder precaver o trabalho forçado, 
além do engajamento das autoridades do governo. Na primeira parte deste trabalho, verificou 
a eficácia das normas em relação ao trabalho escravo no âmbito do direito internacional e 
expôs as características das normas internacionais do trabalho escravo e as condições gerais 
de emprego de acordo com a OIT. Na segunda parte, estudou-se o trabalho escravo e suas 
características nas normas do âmbito interno, apresentando a proteção referente às condições 
de trabalho, após a reforma trabalhista de 2017. Na terceira parte deste artigo, foi realizada 
uma comparação das normas no âmbito internacional e interno a respeito do trabalho escravo, 
com as semelhanças e diferenças das condições de trabalho nos âmbitos internacional e 
interno, e se realmente o Brasil internalizou os referentes normas. Concluindo, o empregado 
tem cada vez mais oportunidade de levar seu direito atingido ao judiciário, a fim de combater 
o trabalho escravo, devendo ter maior contato com a lei para estar sempre ciente dos seus 
direitos trabalhistas, mesmo com as críticas afrontadas perante os empregadores, pois tem 
maior dificuldade de burlar os direitos trabalhistas. 
 
Palavras-chave: Organização Internacional do Trabalho (OIT). Trabalho Escravo. Direito 
Internacional. Direito Brasileiro. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

As normas elaboradas pela OIT (Organização Internacional do Trabalho) têm como 

objetivo proporcionar oportunidades a homens e a mulheres para que tenham um trabalho 

digno e favorável, em circunstâncias de igualdade, liberdade, dignidade e segurança. De 

acordo com a OIT, são realizadas convenções durante as quais são discutidas e criadas 
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normas, para que possam amparar o cidadão sobre condições de trabalho, visando evitar o 

trabalho forçado, 

Para elaborar o presente trabalho, foi importante definir a seguinte pergunta: Numa 

perspectiva das normas internacionais da OIT, a reforma trabalhista realizada no Brasil 

em 2017 (Lei nº13.467/2017), tendo o objetivo combater ao trabalho escravo proposto 

em nível global? Para tanto, definiu-se como objetivo geral comparar normas internacionais e 

internas sobre trabalho forçado, definindo qual possui maior proteção normativa. Além disso, 

definiram-se como objetivos específicos, verificar as normas internacionais sobre o trabalho 

escravo; conhecer as normas internas sobre o trabalho escravo e, por fim, comparar as normas 

internacionais e internas a respeito do trabalho escravo. 

A decisão desse tema em questão se justifica devido ao aperfeiçoamento do estudo 

sobre a comparação do trabalho forçado dentro do direito internacional e interno, quanto mais 

direcionado o trabalhador estiver, melhor entendimento adquirirá para poder se precaver do 

trabalho forçado, além do engajamento das autoridades do governo. 

Quanto à metodologia aplicada trata-se de uma pesquisa qualitativa, com análise 

normativa jurídica para elaboração do presente trabalho.  

Assim, foram estabelecidas, categorias de análise e seus resultados, as seguintes: A 

proteção e características das normas internacionais em relação ao trabalho escravo (2). A 

reforma trabalhista de 2017 referente às condições de trabalho (3). Comparação da norma 

interna e internacional no trabalho forçado (4). 

 

2 A PROTEÇÃO E CARACTERÍSTICAS DAS NORMAS INTERNACIONAIS EM 

RELAÇÃO AO TRABALHO ESCRAVO 

 

Neste primeiro tópico, serão abordadas as normas internacionais sobre o trabalho 

escravo com suas características destacando qual a sua proteção aos trabalhadores. Neste item 

será discutida a principal convenção de 1930, a recomendação sobre o trabalho forçado e o 

protocolo de 2014, junto aos princípios sobre o trabalho forçado. 

A OIT (Organização Internacional do Trabalho), em sua Convenção n° 29 em 1930, 

assinala que o trabalho forçado é “todo trabalho ou serviço exigido de uma pessoa sob a 

ameaça de sanção e para o qual ela não se tenha oferecido espontaneamente” (OIT, 1930). 

Ademais, nessa Convenção, a OIT propõe de se compreenda que em diversos acontecimentos 

os trabalhadores são sujeitos ao trabalho forçado e esses acontecimentos são conhecidos em 

torno do mundo todo. 
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De acordo com o art. 2 da Convenção n° 29, o termo trabalho não é incluído, veja: 
 
 
(a) qualquer trabalho ou serviço que seja requerido em virtude das leis sobre serviço 
militar obrigatório e que tenha um caráter puramente militar; 
(b) qualquer trabalho ou serviço que faça parte das obrigações cívicas normais dos 
cidadãos de um país que seja totalmente governado por si; 
(C) qualquer trabalho ou serviço exigido de uma pessoa sob uma condenação em um 
tribunal de direito, desde que esse trabalho ou serviço é realizado sob a supervisão e 
controle das autoridades públicas e que a pessoa não seja contratada ou 
disponibilizada a particulares, empresas ou pessoas coletivas; 
(D) qualquer trabalho ou serviço exigido em casos de força maior, ou seja, guerra, 
calamidade ou de calamidade ameaçada, tais como incêndios, inundações, fome, 
terremoto, epidemia violenta ou epizootias, invasões de animais, inseto ou de 
parasitas nocivos de plantas e, em geral, em toda)  ás circunstâncias que ponham em 
perigo ou ameacem pôr em risco a vida ou as condições normais de existência de 
toda ou parte da população; 
(e) pequenos trabalhos comunitários, isto é, trabalho realizado por membros de uma 
comunidade para o benefício direto dos mesmos, empregos que podem, portanto, ser 
considerados como obrigações cívicas normais dos membros da comunidade, desde 
que a mesma população ou seus representantes diretos têm o direito de se pronunciar 
sobre a necessidade de tal trabalho. (OIT, 1930, art.2) 
 
 

Diante do exposto acima, observa-se que o indivíduo não deverá estar sujeito ao 

trabalho forçado ou compulsório, ele não deve exceder sessenta dias para cada período de 

doze meses e tendo incluso nesses sessenta dias, necessários dias de viagem. Deverá ter um 

atestado indicando os dias trabalhados quando o trabalhador for submetido ao trabalho 

forçado ou compulsório. 

Cabe mencionar que o artigo 14 da Convenção n° 29 de 1930 expressa que a pessoa 

sujeita ao trabalho forçado terá direito à remuneração e a taxas. 
 
 
Com exceção dos trabalhos previstos no Artigo 10 da presente Convenção, o 
trabalho forçado ou obrigatório, em todas as suas formas, será remunerado em 
dinheiro e a taxas que, para o mesmo tipo de trabalho, não serão inferiores a aqueles 
em vigor na região onde os trabalhadores estão empregados, ou aqueles em vigor na 
região onde foram recrutados. (OIT, 1930, art.14) 
 
 

Assim porventura, ao indivíduo sujeito ao trabalho forçado ou compulsório serão 

contadas as horas iguais ao do trabalho livre, caso exceder as horas devidas trabalhadas, o 

trabalhador sujeito ao trabalho forçado também terá direito à remuneração com taxas 

aplicadas e também há horas extras. Também deverá ser concedido descanso semanal ao 

indivíduo que se submeter ao trabalho forçado ou compulsório. 

Certamente, a autoridade competente deverá tomar medidas pela pessoa responsável 

pelo trabalhador para assegurá-la a provisão, resultado de um acidente ou doença resultante de 

seu trabalho, e em caso de invalidez ou morte no trabalho. Em todos os casos, 
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medidasnecessárias e adequadas, deverão ser tomadas para que possa ser assegurada a 

aplicação dos regulamentos regendo o emprego de trabalho forçado. Poderá sofrer 

penalidades, o empregador, caso seja exigido do empregado, ilegalmente o trabalho forçado, 

podendo a qualquer membro ter a obrigação de assegurar que sejam aplicadas as sanções 

impostas por lei. 

O artigo 1° da Convenção n°29 de 1930 informa que todo membro, Estados 

participantes da organização internacional, que legalizar a Convenção da OIT (Organização 

Internacional do Trabalho), concordará em abolir o trabalho forçado.  

De acordo com o Protocolo de 2014 relativo à Convenção sobre o Trabalho Forçado 

em 1930, em seu artigo 1° expressa: 
 
 
(a) educação e informação destinada especialmente a pessoas consideradas 
particularmente vulneráveis, a fim de evitar que sejam vítimas de trabalho forçado 
ou compulsório; 
(b) educação e informação destinadas aos empregadores, a fim de evitar o 
envolvimento em práticas de trabalho forçado ou compulsório; 
c) esforços para assegurar que: 

(i) o escopo da legislação relativa à prevenção do trabalho forçado e 
compulsório e o controle de sua aplicação, inclusive a legislação trabalhista, 
quando aplicável, abranjam todos os trabalhadores e todos os setores da 
economia, e 
(ii) os serviços de inspeção do trabalho e outros serviços responsáveis pela 
aplicação dessa legislação sejam fortalecidos; 

(d) a proteção de pessoas, particularmente trabalhadores migrantes, contra possíveis 
práticas abusivas e fraudulentas no processo de recrutamento e colocação; 
(e) apoio aos setores público e privado para atuar com a devida diligência a fim de 
prevenir o trabalho forçado ou compulsório e responder aos riscos envolvidos;  
(f) ações para abordar as causas geradoras e os fatores que aumentam o risco de 
trabalho forçado ou compulsório. (OIT, 2014, art.1º) 
 
 

Pelo artigo exposto, entende-se a necessidade das medidas efetivas para proteção das 

vítimas do trabalho forçado e compulsório, que deem a elas a possibilidade de sua 

recuperação de dignidade e também proporcionar apoio e assistência. 

Possivelmente terá de haver cooperação entre os membros para que seja assegurada a 

prevenção e também a abolição de qualquer forma de trabalho forçado.  

Baseado na Recomendação sobre Trabalho Forçado (Medidas Suplementares), de 

2014 (nº 203), deverá ser fortalecido e esclarecido pelos membros que eles terão que 

informar-se com organizações de empregadores e trabalhadores. Deverão ser coletadas, 

analisadas e anunciadas as informações verdadeiras e imparciais e dados estatísticos, e 

dividindo por critérios.   

Precisarão ser apoiadas medidas preventivas que incluam: 
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(a) respeito, promoção e realização dos princípios e direitos fundamentais no 
trabalho; 
(b) promoção da liberdade de associação e negociação coletiva para permitir que 
trabalhadores em risco ingressem em organizações de trabalhadores; 
(c) programas antidiscriminação, que aumentam a vulnerabilidade ao trabalho 
forçado ou compulsório; 
(d) iniciativas para combater o trabalho infantil e promover oportunidades 
educacionais para meninos e meninas, como medida de salvaguarda para evitar que 
sejam vítimas de trabalho forçado ou compulsório; 
(e) a adoção de medidas para alcançar os objetivos do Protocolo e da Convenção. 
(OIT, 2014, art.3º) 
 
 

Certamente, precisará que os membros apliquem medidas para a eliminação de 

abusos e atos fraudatórios por parte dos agenciadores de empresas, como impor punição 

apropriada, regular e legalizar os serviços, solicitar contratos transparentes para identificar as 

condições de trabalho, abolir requerimento de comissões de contratação dos trabalhadores e 

designar mecanismos de acusações devidas e acessíveis. 

As crianças que são vítimas de trabalho forçado ou compulsório também têm 

medidas de proteção, recomendando o que é melhor e necessário a elas, conforme 

Recomendação sobre trabalho forçado (Medidas Suplementares), de 2014 (nº203), pode 

conter: 
 
 
a) o acesso de meninas e meninos à educação; 
b) a nomeação de um tutor ou outro representante, se aplicável; 
c) nos casos em que a idade da pessoa não é conhecida com certeza e há razões para 
acreditar que ele tem menos de 18 anos de idade, a presunção de que ele é menor de 
idade, aguardando verificação de sua idade; 
d) esforços para reunir as crianças com suas famílias ou, quando for ao melhor 
interesse da criança, proporcionar-lhes um orfanato. (OIT, 2014, nº203) 
 
 

Assim, é assegurado que todas as vítimas submetidas ao trabalho forçado ou 

compulsório, possam ter acesso à justiça, amparado por medidas legais. Para ser fortalecido o 

controle sobre a aplicação da legislação, os membros Estados deverão firmar disposições. 

A Declaração da OIT (Organização Internacional do Trabalho) sobre os Princípios e 

Direitos Fundamentais no Trabalho e seu seguimento, foi firmada no ano de 1998. Foi 

reafirmado universalmente este contrato do comprometimento dos Estados-Membros e da 

comunidade, de aderir, acatar e promover integridade, os direitos no trabalho e os princípios 

relacionados: 
 
 
- a liberdade de associação e de organização sindical e ao reconhecimento efetivo do 
direito de negociação coletiva, 
- a eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou obrigatório, 



396 
 

- a abolição efetiva do trabalho infantil e 
- a eliminação da discriminação em matéria de emprego e ocupação. (OIT,1998) 
 
 

Foram reproduzidos em oito Convenções Fundamentais estes princípios e direitos. 

Destaca a Declaração que, mesmo que não estiverem legalizados, os Estados-Membros serão 

obrigados a respeitar os direitos fundamentais correspondentes aos das Convenções. 

Nesse sentido, em 2017 a empresa Criciúma Construções LTDA foi movida em uma 

Ação Civil Pública pelo MPT (Ministério Público do Trabalho), a decisão foi embargada 

reconhecendo a terceirização de uma área ilícita da empresa tomadora de serviços por 

exploração de mão de obra escrava, porque a empresa retinha 32 trabalhadores que, inclusive 

entram com ação trabalhista, pois trabalhavam em condições análogas à escravidão. Foi 

unânime a decisão e pedida indenização no valor de R$100 mil reais por danos morais 

coletivos, com condenação a multa de R$ 1.130.274,30. De acordo com o processo, a 

construtora mantinha empregados em condições precárias, ou seja, não pagava a totalidade 

dos créditos trabalhistas, além da falta dos direitos dos trabalhadores e violava as normas de 

segurança do trabalho e de medicina. 
 
 
RECURSO DE EMBARGOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM 
RECURSO DE REVISTA REGIDO PELA LEI Nº 11.496/2007. AÇÃO CIVIL 
PÚBLICA. DECISÃO REGIONAL QUE RECONHECE A TERCEIRIZAÇÃO 
ILÍCITA NA ÁREA FINALÍSTICA DA EMPRESA ESTATAL TOMADORA 
DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS 
COLETIVOS. CARACTERIZAÇÃO. De acordo com TST, a Corte de origem 
reconhece a terceirização ilícita na área finalística da empresa tomadora de serviços, 
onde a discussão é feita pelos danos morais coletivos (E-ED-RR-117400-
47.2005.5.14.0001, Relator Ministro: Cláudio Mascarenhas Brandão, Tribunal 
Pleno, DEJT 19/12/2016). (BRASIL, 2017) 
 
 

De acordo com o livro Combatendo o Trabalho Escravo Contemporâneo: o exemplo 

no Brasil, coloca que a lei internacional após a convenção nº29 de 1930 ser ratificada pelo 

Brasil, os Estados – membros da OIT comprometeram-se a abolir o trabalho forçado em todas 

as regiões.A convenção nº29 define como trabalho escravo “aquele trabalho ou serviço que o 

cidadão está sob ameaça e não espontaneamente”, com isso busca abranger todas as formas de 

trabalho forçado possíveis em diferentes regiões, sendo que cada região internamente pode 

criar suas normas sobre o trabalho escravo, porque cada região vive e tem formas específicas 

de trabalho escravo,pode ser penalmente sancionada. 
 
 

Tal concepção não procurou referir-se às formas específicas de trabalho forçado 
existentes nas diferentes regiões do mundo, mas abarcar todas as formas possíveis 
de trabalho forçado, sejam elas antigas, como a escravidão colonial ou 
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contemporâneas, como tráfico de seres humanos e o trabalho penitenciário. 
(COSTA, 2010, p.37/38) 
 
 

Portanto, pode-se observar a importâncias das normas e os direitos protegidos contra 

trabalho escravo, além dos pontos importantes mencionados ao longo desse capítulo. Assim, 

no próximo tópico será apresentado o trabalho escravo nas normas internas junto com a 

reforma trabalhista de 2017. 

 

3 REFORMA TRABALHISTA DE 2017 REFERENTE AS CONDIÇÕES DE 

TRABALHO 

 

Ao longo desse tópico será abordada a reforma trabalhista de 2017 mostrando seus 

direitos referentes às condições de trabalho, junto aos principais princípios do direito do 

trabalho, exemplificando com um julgado, e pôr fim a doutrina referente ao direito do 

trabalho no Brasil. 

A Reforma Trabalhista de 2017, com base no Artigo 8º,§1º, o direito comum será a 

fonte subsidiária do direito do trabalho, além disso, houve algumas alterações em seus 

artigos.Em seu art. 1º, §2º dispõe que sempre uma ou mais empresas, tendo embora 

personalidade jurídica própria, estiverem sobre direção, controle ou administração de outra 

com autonomia própria integrando num grupo econômico, serão responsáveis solidariamente 

pelas obrigações decorrentes à relação de emprego. Sesurgir alguma ocorrência por falta de 

obrigações, a empresa responsável responde solidariamente. 

Em relação ao tempo de serviço que estão dispostos no art. 4º, §1º e §2º contando os 

períodos em que o trabalhador estiver em serviço militar e acidente de trabalho; não será 

considerado tempo computado como período extraordinário o que exceder a jornada normal 

tais como: “ I - práticas religiosas; II - descanso; III - lazer; IV - estudo; V - alimentação; VI - 

atividades de relacionamento social; VII - higiene pessoal; VIII - troca de roupa ou uniforme, 

quando não houver obrigatoriedade de realizar a troca na empresa.” (NR) (REFORMA 

TRABALHISTA, 2017, art.4º). 

De acordo com o Artigo 47 e §1º, o empregador que mantiver um empregado sem 

registar nos termos exigidos, ficará sujeito a multa de R$3.000,00 (três mil reais) por 

empregado não registrado, podendo aumentar se houver reincidência e, quanto à infração, o 

valor da multa final pelo empregado não registrado, tratando-se de microempresas ou empresa 

de pequeno porte, será aplicada a multa de R$800,00 (oitocentos reais). 
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Considera o art. 58-A e §3º, o regime de tempo parcial, aquele que não exceda trinta 

horas semanais sem possibilidades de horas extras semanais ou não se exceda a vinte e seis 

horas semanais com possibilidade de horas extras, com isso as horas suplementares terão 

acréscimos de 50% (cinquenta por cento) no salário-hora normal. Já em relação às horas 

extras na duração diária de trabalho não deve exceder a duas horas, será 50% (cinquenta por 

cento) superior à hora normal como disposto no art. 59º, §1º. Lembrando que, pelos acordos 

entre as partes, como discorre no art. 59-A, o empregador pode estabelecer horário de trabalho 

de doze horas seguidas por trinta e seis horas interruptas de descanso, § único deste artigo 

abrange no pagamento de descanso mensal e feriados, compensados os feriados e trabalho 

noturno se houver. 

Em relação ao teletrabalho, conforme disposto no art. 75-B, ocorre quando o 

empregador presta serviços fora do seu ambiente de trabalho, com tecnologias de informação, 

constituem como trabalho externo. Nesse caso, o empregador tem a função de informar aos 

trabalhadores as precauções que deve ter quanto a doenças e possíveis acidentes, como diz o 

art. 75-E, além disso, o empregado por meio de concordância, pode dividir suas férias em três, 

sendo que a primeira não pode ser inferior a quatorze dias e as demais inferior a cinco dias 

corridos,assegurado pelo art. 134, §1º. 

O Dano extrapatrimonial no art. 223-B e 223- E diz que é uma ação ou omissão que 

ofenda a esfera moral ou existencial da pessoa física ou jurídica, sendo responsáveis por esse 

dano as pessoas que colaboraram para essa ofensa. 

O empregado no final do seu cumprimento de serviços,possui os seguintes direitos, 

conforme o art. 484-A, §6º: “I - remuneração; II - férias proporcionais com acréscimo de um 

terço; III - décimo terceiro salário proporcional; IV - repouso semanal remunerado; e V - 

adicionais legais”. (REFORMA TRABALHISTA, 2017, art.484-A, §6º). Assim, quando o 

empregador efetuar seu pagamento na previdência e depositar o fundo de garantia, perante a 

lei, deverá fornecer o comprovante do cumprimento das obrigações.  

Por fim, o art. 461, §6º, se for comprovado discriminação que diz respeito à 

dignidade da pessoa humana, o juiz determinará multa no valor de 50% (cinquenta por cento), 

do limite máximo da previdência social e, se houver, as diferenças salariais devidas. 

De acordo com o livro Direito do Trabalho Esquematizado, são analisados cinco 

princípios que norteiam o direito do trabalho, será brevemente exposto. O princípio protetor 

orienta todo o direito do trabalho nas normas jurídicas e relações jurídicas trabalhista visando 

à proteção do trabalhador, cujas regras que caracterizam sua aplicação foram afetadas pela 

reforma trabalhista de 2017. O princípio da irrenunciabilidade é o reconhecimento voluntário 
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do trabalhador de renunciar ao direito reconhecido a seu favor o qual abrange privação total e 

parcial de direito, assim, foi mitigada pela reforma trabalhista de 2017. O princípio da 

continuidade de relação de emprego tem como objetivo contrato individual de trabalho por 

trato sucessivo, foi relativizada pela reforma trabalhista de 2017. O princípio da razoabilidade, 

como em outros ramos do direito, é a razão e a justiça. O princípio da primazia da realidade, a 

relação entre o empregador e o empregado prevalece sobre qualquer documento e, finalmente, 

o princípio da boa – fé, o empregador deve agir com boa – fé em seu contrato e o empregado 

cumprir lealmente suas obrigações.  

No ano de 2019, Valter Gomes da Silva e Nascer & Nascer comércio de materiais de 

segurança e serviços de portaria Ltda., em ação contra o Estado de São Paulo, com base na 

reforma trabalhista de 2014 e2017. O Estado de São Paulo contratou a empresa terceirizada 

para fazer prestação de serviço não observando as normas contratuais e fazendo a fiscalização 

necessária, com isso o empregado não recebeu seus direitos trabalhistas, o STF junto com 

TST concluiu que é de responsabilidade subsidiária da empresa tomadora de serviço, ou seja, 

a responsabilidade do Estado de São Paulo,com culpa reconhecida. 
 
 
RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO TOMADOR DE SERVIÇO - ENTE 
PÚBLICO - CULPA RECONHECIDA. 1. Com o julgamento proferido pelo 
Supremo Tribunal Federal na ADC 16 (Relator Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, 
DJE de 09/09/11), restou fixada a interpretação constitucionalmente adequada a ser 
conferida ao art. 71 da Lei 8.666/94, segundo a qual a previsão legal de inexistência 
de responsabilidade de entes públicos pelos débitos trabalhistas de seus contratados 
não impede a sua condenação subsidiária nas causas em que for comprovada a culpa 
do contratante pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do 
prestador de serviços. 2. O julgamento da ADC 16 foi posterior ao reconhecimento 
da repercussão geral pertinente à responsabilidade trabalhista dos entes públicos na 
condição de tomador de serviços (T-246 da Tabela de Repercussão Geral do STF). 
Assim, dado o caráter vinculante da decisão proferida no controle concentrado de 
constitucionalidade, o Tema 246 restou solucionado, por coerência lógica, no que 
tange à responsabilidade subsidiária da Administração Pública na hipótese de 
comprovada culpa, remanescendo apenas a questão relativamente às hipóteses de 
culpa presumida, de não demonstração de culpa ou de silêncio sobre a culpabilidade. 
3. O sistema de repercussão geral, instituído a partir da Emenda Constitucional 45, 
impõe filtro processual por meio do qual se torna desnecessário o julgamento 
repetitivo e individualizado de demandas de idêntico conteúdo jurídico pelo STF, 
sendo possível resolver o conflito no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho. 4. 
No caso presente, a Agravante foi responsabilizada subsidiariamente em relação aos 
créditos reconhecidos judicialmente, em razão de sua comprovada culpa, decisão 
que se amolda aos uníssonos precedentes do STF, em sede da ADC 16 e de diversas 
reclamações constitucionais que a esta seguiram. 5. Assim, a hipótese dos autos se 
amolda ao Tema 246 da Tabela de Repercussão Geral do STF, mas no sentido de já 
estar solucionado pelo Pretório Excelso em direção contrária à pretensão recursal. 
Recurso recebido como agravo regimental, ao qual se nega provimento, com 
determinação de baixa dos autos à origem, com aplicação de multa. (destaca-se. 
TST: Ag-Ag-AIRR - 58-64.2010.5.02.0036, Relator Ministro: Ives Gandra Martins 
Filho, Data de Julgamento: 02/03/2015, Órgão Especial, Data de Publicação: DEJT 
13/03/2015) (BRASIL, 2019) 
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É importante ressaltar que a CLT é a principal legislação que institui normas do 

Direito do Trabalho, a saber, um direito tutelar, coletivo, individual também processual do 

trabalho. A CLT apresenta não só normas entre empregado e empregador, mas também trata 

da segurança e medicina do trabalho, fiscalização do trabalho, dentre outras. 
 

 
Não é apenas a CLT que versa sobre regras de Direito do Trabalho. Há também a 
legislação não consolidada que outorga outros direitos aos trabalhadores, como a Lei 
nº 6.019/74 (repouso semanal remunerado), a Lei nº5.889/73 (trabalhador rural), a 
Lei nº 6.019/74 (trabalhador temporário), a Lei nº7.783/89 (greve), a Lei nº8.036/90 
(FGTS), entre outros. (MARTINS, 2018, p.96) 

 
 

Logo, é importante conhecer as normas da reforma trabalhista de 2017, os direitos e 

sua proteção, com os princípios fundamentais e sua efetivação. No próximo tópico será 

apresentada uma comparação as normas internacionais e internas, concluindo se a norma 

interna é faz eficaz contra o trabalho escravo. 

 

4 COMPARAÇÃO DA NORMA INTERNA E INTERNACIONAL NO TRABALHO 

FORÇADO  

 

Nesse tópico serão abordadas diferenças e semelhanças das normas do trabalho 

forçado, e em qual âmbito jurídico tem maior eficácia. 

Em relação, às convenções, protocolos, recomendações e a reforma trabalhista de 

2017, é importante entender que a OIT é uma organização internacional e a reforma 

trabalhista faz parte da CLT, com isso, o Brasil, signatário da organização internacionalizou 

os mesmos objetivos em relação às condições dos trabalhadores. A OIT e suas normas são 

base para o direito do trabalho assim, a reforma trabalhista segue os preceitos da Organização, 

por isso nosso país busca oferecer ao trabalhador cada vez mais proteção e oportunidade de 

ter seu direito garantido; e quando ocorre o contrário, também tem direito de recorrer ao 

judiciário.  

Sobre trabalho forçado, conforme a norma internacional, “todo trabalho ou serviço 

exigido de uma pessoa sob a ameaça de sanção e para o qual ela não se tenha oferecido 

espontaneamente” (OIT, 1930). Quer isso dizer, que o trabalhador não pode estar sujeito a 

qualquer tipo de trabalho forçado ou serviço exigido, que ultrapasse mais de sessenta dias 

para cada período de doze meses. Terão que ser contadas as horas iguais ao do trabalho livre, 

e caso ultrapassem as horas trabalhadas devidas, o trabalhador tem direito a receber 
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remuneração com taxas, o trabalhador também tem direito a descanso semanal, após ele ser 

submetido ao serviço exigido ou trabalho forçado. Toda autoridade deveser responsável pelo 

trabalhador assegurando a provisão, todas as medidas adequadas deverão ser tomadas em 

todos os casos de trabalho forçado, podendo haver penalidades caso seja exigido trabalho 

forçado ilegalmente. 

De outra face, a norma interna, na reforma trabalhista de 2017, em que expressa no 

Artigo 8º,§1º “o direito comum será a fonte subsidiária do direito do trabalho” e art. 1º, §2º 

dispõe “que sempre uma ou mais empresas, tendo embora personalidade jurídica própria, 

estiverem sobre direção, controle ou administração de outra com autonomia própria 

integrando num grupo econômico serão responsáveis solidariamente pelas obrigações 

decorrentes à relação de emprego”, se houver algum tipo de ocorrência havendo falta de 

obrigação pela parte da empresa, ela mesma será responsabilizada e poderá responder 

solidariamente. 

Os princípios, no âmbito internacional, baseiam-se em normas para que cada Estado 

regule da sua forma correta, como tal: “Para a OIT, são princípios fundamentais: (a) livre 

associação sindical e negociação coletiva; (b) abolição do trabalho forçado; (c) não 

discriminação ou igualdade; (d) abolição do trabalho infantil.” (MARTINS, 2018, p.14) 

No âmbito interno, os princípios têm função informadora, normativa e interpretativa, 

tal como: “... (a) princípio da proteção; (b) princípio da irrenunciabilidade de direitos; (c) 

princípio da continuidade da relação de emprego; (d) princípio da primazia da realidade; (e) 

princípio da razoabilidade; (f) princípio de boa-fé.” (MARTINS, 2018, p.134) 

Assim, tanto os princípios da OIT quanto os internos tratam-se da dignidade humana. 

O TST julgou o caso referente envolvendo o requerido Flávio da Fontoura Cassuriaga e o 

requerente Companhia Riograndense de Saneamento – Corsan, com base processual, a 

reforma trabalhista 2017, e leis de 2014, Assim, no caso o requerido afirma a falta de auxílio à 

alimentação, FGTS prejudicado, desvio de funções, com diferenças salarias e o merecimento 

de promoções que não foi efetivada, além do empregador excluir dos devidos direitos legais.O 

recurso foi reconhecido e parcialmente provido. 
 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA ADESIVO DO 
RECLAMANTE INTERPOSTO ANTERIORMENTE ÀS LEIS 13.015/2014 E 
13.467/2017. AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO (SÚMULA 126 DO TST). FGTS 
(PREJUDICADO). DESVIO DE FUNÇÃO. DIFERENÇAS (AUSÊNCIA DE 
INTERESSE RECURSAL). Não merece ser provido agravo de instrumento que visa 
a liberar recurso de revista que não preenche os pressupostos contidos no art. 896 da 
CLT. Agravo de instrumento em recurso de revista adesivo não provido" (ARR-360-
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61.2012.5.04.0006, 2ª Turma, Relatora Ministra Delaíde Miranda Arantes, DEJT 
13/06/2019). (BRASIL,2019) 
 
 

No âmbito interno e com base no Direito Internacional, na Convenção 111, do Brasil 

dispõe que a nacionalidade não pode afetar a igualdade de oportunidade de emprego e seu 

tratamento com o indivíduo. “O Brasil aprovou a referida norma internacional pelo Decreto 

Legislativo nº104, de 24-11-64, depositando o instrumento de ratificação em 26-11-65. A 

promulgação foi feita pelo Decreto nº 62.150, de 19-1-68.” (MARTINS, 2018, p.979) 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O trabalho escravo é degradante e fere a dignidade humana de proteção ao trabalho 

forçado foi o tema desta pesquisa. Estabeleceu-se como objetivo geral, a comparação das 

normas internacionais e internas sobre trabalho forçado definindo qual possui maior proteção 

normativa. 

O primeiro objetivo deste trabalho foi efetivado, verificou-se a eficácia das normas 

em relação ao trabalho escravo no âmbito internacional, como mostra o tópico 2. O segundo 

objetivo foi alcançado certificando a eficácia das normas em relação ao trabalho escravo no 

âmbito do direito interno, como o tópico 3. O terceiro objetivo foi atingido, uma vez que 

comparaas normas no âmbito internacional e interno a respeito do trabalho escravo, sendo 

mostrado no tópico 4. 

Portanto, conclui – se, em perspectiva das normas internacionais da OIT, a reforma 

trabalhista de 2017, propõe combater o trabalho escravo em nível global como proposto em 

seus objetivos. Finalmente, com base nos pontos pesquisados, o empregado tem cada vez 

mais oportunidade de levar seu direito atingido ao judiciário, a fim de combater o trabalho 

escravo. Por isso é importante conhecer a lei para estar sempre ciente dos seus direitos 

trabalhistas. 
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TRABALHO INFANTIL E SUAS ILEGALIDADES NO ÂMBITO 
MUNDIAL:Comparação das normas internacionais com as normas nacionais, sobre trabalho 
infantil. 
 

RODRIGUES, Moisés Ribeiro. 

SILVA, ThifaneThauany Aparecida da.  

BALBINO, Michelle Lucas Cardoso. 

 

RESUMO: O presente artigo tem objetivo de mostrarnormas internacional que coíbe o 
trabalho infantil forçado, as normas brasileiras que protegem a criança e o adolescente do 
trabalho forçado e as normas internacionais que protegem a criança e o adolescente do 
trabalho forçado no Brasil. Primeiro, descreveu-se sobre a proteção e direitos humanos do 
trabalhador e formação da OIT como também trouxe as legislações internacionais que ampara 
a criança e o adolescente e da sua proteção sobre o trabalho forçado. Posteriormente, tratou-se 
das legislações nacionais sobre a proteção da criança do adolescente e o trabalho. E, normas 
do ordenamento jurídico brasileiro que tutela seus direitos como Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA), Constituição Federal e a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 
Concluindo que o trabalho infantil é um problema frequente no mundo todo, e que há décadas 
que já está sendo combatido, porém ainda há muitos casos na atualidade mesmo com a 
criação da CLT, do ECA e de Organizações como a OIT. 
 

PALAVRAS-CHAVE:Direitos Humanos. Trabalho Infantil. Organização do internacional 

do Trabalho. 

 

1 INTRODUÇAO 

 

A Organização Internacional do Trabalho tem sido relevante para os trabalhadores, 

sua fundação ocorreu após a Primeira Guerra Mundial, que foi no ano 1919, juntamente, ao 

Tratado de Versalhes que se tratava de um Tratado de Paz. A OIT tem como principal 

objetivo promover a justiça social. Nesse viés, ela se volta para a dignidade humana dos 

trabalhadores, erradicar o trabalho infantil, igualdade de salários entre homens e mulheres, 

bem como promover o bem-estar do trabalhador. 

Para escrever o presente trabalho formulou-se a seguinte pergunta: quais critérios 

normativos internacionais sobre o trabalho infantil foram internalizados no 

ordenamento jurídico brasileiro? O objetivo geral é identificar o padrão de proteção 

existente nas normas internacionais que reprimem o trabalho infantil.Como objetivos 

específicos, apresentar as normas brasileiras que vedam essa exploração, demonstrar em qual 

âmbito a proteção ao trabalho infantil tem mais eficácia,analisarnormas internacionais que 

coíbem o trabalho infantil forçado, identificar as normas brasileiras que protegem a criança e 
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o adolescente do trabalho forçado, além disso, verificar as normas internacionais que 

protegem a criança e o adolescente do trabalho forçado no Brasil. 

Não só no Brasil, mas no Mundo todo o trabalho forçado de crianças e adolescentes é 

um assunto muito discutido, e que sempre recebe o apoio de normas e organizações para ser 

combatido.  

Foiutilizada uma pesquisa qualitativa de cunho normativo-jurídico para análise e 

elaboração do presente trabalho.  

A escolha deste tema se deu por verificar quais normas no cenário mundial foram 

internalizadas no ordenamento jurídico brasileiro que versa sobre o trabalho e proíba o 

trabalho infantil. O porquê desta pesquisa foi buscar o conhecimento jurídico internacional e 

nacional sobre direitos dos trabalhadores e da criança e do adolescente. E, a escolha da 

Organização Internacional OIT foi por ser centenária na luta pela justiça social. 

O trabalho foi dividido em cinco partes, a primeira parte introdução, seguindo do 

referencial teórico que aborda o estudo das normas internacionais que coíbe o trabalho infantil 

forçado, as normas brasileiras que protegem a criança e o adolescente do trabalho forçado e as 

normas internacionais que protegem a criança e o adolescente do trabalho forçado no Brasil. 

Com a terceira parte a metodologia utilizada, na quarta parte foi feita análise e discussão dos 

resultados e, por último, a quinta parte, as considerações finais do artigo. 

 

2 NORMAS INTERNACIONAIS QUE COIBEM O TRABALHO INFANTIL 

FORÇADO 

 

2.1 A ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO E A PROTEÇÃO AOS 

DIREITOS HUMANOS DO TRABALHADOR 

 

Esta subseção trataráda proteção e direitos humanos do trabalhador e formação da 

OIT, também traz as legislações internacionais que amparam a criança e o adolescente e da 

sua proteção sobre o trabalho forçado. A secção trouxe diversas legislações, como o Pacto de 

São José da Costa Rica, a Declaração e também as Convenções da OIT. 

A organização do trabalho internacional originou-se da Conferência da Paz, foi 

ratificada em Versalhes, em junho de 1919, após a Primeira Guerra Mundial e teve com 

tendência de propiciar a justiça social e para obedecer aos direitos humanos no universo do 

trabalho (ALVARENGA, 2007). 

A Convenção da Organização Internacional do Trabalho traz “Os trabalhadores 
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deverão gozar de proteção adequada contra quaisquer atos atentatórios à liberdade sindical em 

matéria de emprego” (OIT, 1952). Assim, com a liberdade sindical, os trabalhadores 

ganharam mais força para buscar seus direitos. 

Princípios: livre iniciativa e liberdade de expressão. O da livre iniciativa é 

equivalente ao princípio da liberdade, qualquer pessoa pode escolher a profissão que almeja, 

desde que seja lícita a sua profissão, ou seja, desde que não contrarie a lei. 
 
 
Para os fins da presente convenção, o termo salário significa qualquer que seja a 
denominação ou modo de cálculo, a remuneração ou os ganhos susceptíveis de 
serem avaliados em espécie ou fixados por acordo ou pela legislação nacional, que 
são devidos em virtude de um contrato de aluguel de serviços, escrito ou verbal, por 
um empregador a um trabalhador, seja por trabalho efetuado, ou pelo que deverá ser 
efetuado, seja por serviços prestados ou que devam ser prestados (OIT, 1956).  
 
 

Desse modo, a legislação trouxe diversos mecanismos para os trabalhadores que 

respeita a sua integridade física, de acordo com o princípio da dignidade da pessoa humana. 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos traz no seu texto norma que protege 

todos os seres humanos que trabalham, assim vem escrito no corpo do texto que ‘‘Toda 

pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha do trabalho, a condições equitativas e 

satisfatórias de trabalho e à proteção contra o desemprego’’ (ONU, 1948, p.4). 

Dessa maneira, a Organização das Nações Unidades trouxe a proteção para os 

desempregados, pois todos têm a liberdade de escolher a forma de ganhar seu sustento, desde 

que a atividade seja de acordo com a lei. 

Assim, os princípios como o da livre iniciativa e o da isonomia asseguram que todos 

os indivíduos têm o direito de escolher o seu trabalho sem distinção de pessoas para 

determinado trabalho. 

Nesse sentido, SOUZA (2006), segue o mesmo entendimento, que não poderia 

deixar despercebido que a justiça social é condição imprescindível para preservação da paz 

mundial. A finalidade da OIT é normatização internacional do trabalho, criada por uma 

formada comissão membros da França, Inglaterra, Japão, Bélgica, Itália, Cuba, Polônia, 

Estados Unidos da América e Checoslováquia, e seu primeiro presidente foi Samuel Gompers 

que era cidadão americano. 

É indiscutivelmente louvável a máxima de que todos os seres humanos nascem livres 

e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para 

com os outros em espírito de fraternidade (ONU, 1948). 

Por todas essas razões, a DUDH tem defendido os direitos de minoria em todos os 
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aspectos, assim limita os Estados Soberanos a respeitar os princípios da Isonomia. Portanto, 

esse princípio tem como preceito tratar todos de forma igual, tanto homens, mulheres e 

crianças. 

Portanto, o princípio da liberdade, dignidade humana e da isonomia são princípios 

que cuidam do homem de forma direta, pois são princípios que trouxeram para o homem uma 

garantia para poder se defender contra o Estado. 

Segundo Bastos (2012), os Direitos Humanos, conforme o pensamento literal 

clássico trata-se de uma construção histórica que tem o objetivo de controlar o poder do 

Estado com relação aos indivíduos, de construir uma sociedade autônoma com a ideologia de 

liberdade, igualdade e fraternidade, defendida desde o Iluminismo por Rousseau e 

Montesquieu. 
 
 
Ninguém deve ser constrangido a executar trabalho forçado ou obrigatório. Nos países 
em que se prescreve, para certos delitos, pena privativa da liberdade acompanhada de 
trabalhos forçados, esta disposição não pode ser interpretada no sentido de que proíbe o 
cumprimento da dita pena, imposta por juiz ou tribunal competente. O trabalho forçado 
não deve afetar a dignidade nem a capacidade física e intelectual do recluso (OEA, 
1969). 
 
 

Fica evidente, pelo trecho acima, que todos tem o direito de um trabalho digno, ou 

seja, um trabalho com amparos legais, que cuida do trabalhador tanto na escolha do seu 

próprio trabalho, quanto com a proteção ao trabalhador durante e após o término contratual. 

Portanto, o princípio da livre iniciativa se pauta nesse preceito, que os cidadãos podem 

escolher seus trabalhos, desde que seja lícita segunda a lei do país que o trabalhador vive. 

A Organização Internacional do Trabalho, da mesma forma retrata 

significativamente a internacionalização dos direitos humanos, porque tem propósito de 

estabelecer modelos internacionais de circunstância de trabalho e bem-estar, com garantias de 

igualdade, liberdade que estão expressas na DUDH (BASTOS, 2012). 

Diante disso, o número de horas normais de trabalho de toda pessoa submetida a 

trabalho forçado ou obrigatório deverá ser o mesmo adotado para o trabalho livre, e as horas 

de trabalho (OIT, 1919). 

Entretanto ocorre corriqueiramente entre empregadores e funcionários, estes sem 

poderem reivindicar seus direitos, porque se debater sobre o horário com seu empregador, 

correm o risco de serem dispensados. Por isso, muitos funcionários ficam omissos e acabam 

aceitando essa atitude ilegal. 

A OIT calcula que aproximadamente 6000 pessoas vêm a óbito no dia a dia no 
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mundo decorrente de acidentes ou enfermidades do trabalho, a proteção social e a segurança é 

um direito de terceira geração do trabalho decente. Um dos objetivos principais da Agência 

Global de Trabalho Decente da OIT é propiciar a confirmação universal das convenções da 

OIT. Os Estados Autônomos são obrigados a respeitar e promover os direitos e princípios que 

estão nas legislações da OIT, desde que os Estados ratifiquem os documentos (SALVADOR, 

2010). 

Com o mesmo entendimento, Araújo (2009), o ingresso ao trabalho e sua 

consumação de modo digno não é somente um mero meio de sobrevivência para os seres 

humanos, o trabalho vai muito além, é dignidade. Este direito foi assistido pelo direito 

internacional que se deu origem através da DUDH.  

A OIT, de fato, é uma entidade que opera desde 1919, dela têm originado várias 

convenções, tratados e recomendações de estudos do direito do trabalho entre os Estados 

Soberanos. Além do mais, a OIT coloca em prática projetos com a finalidade de proporcionar 

os direito e princípios fundamentais para a evolução democrática e da justiça para promover 

políticas que acompanham a efetivação destes princípios (ARAÚJO, 2009).  

Assim sendo, “o trabalho forçado ou obrigatório exigido a título de imposto e o 

trabalho forçado ou obrigatório exigido, para os trabalhos de interesse público, por chefes que 

exerçam funções administrativas, deverão ser progressivamente abolidos” (OIT, 1919)”. 

A recomendação é o abuso de chefes ou patrões em diversas áreas sejam abolidos. 

Entretanto, algumas empresas, no século XXI, ainda usam esta forma de trabalho escravo. 

Contrário ao princípio da legalidade no seu sentido amplo, trata-se de que ninguém é obrigado 

a fazer algo que a lei desautoriza, sendo assim, mesmo sendo superiores aos funcionários 

devem obedecer à lei. 

Dessa forma, pelo entendimento de Araújo (2009), a Organização Internacional do 

Trabalho tem a dupla função, primordialmente, de caráter social, porque direciona a dignidade 

ao trabalho. No mesmo sentido, a Conferência Internacional do Trabalho tem a autoridade das 

normas internacionais de trabalho, apresenta três paradigmas fundamentais que são: a 

recomendação, a convenção e as resoluções.  

Portanto, a dignidade que se representa nas limitações da jornada de trabalha, garante 

um salário digno, férias, proteção ao trabalho da mulher, décimo terceiro e, por fim, de grande 

importância a OIT repudia o trabalho infantil, tópico que será abordado a seguir.  

 

 

2.2 PROTEÇÕES DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME A OIT, NO ÂMBITO 
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INTERNACIONAL 

 

Ao longo desta seção será abordado o contexto histórico a respeito do trabalho 

infantil, como e onde se deu início. Posteriormente, abordar-se as primeiras normas criadas 

para proteger as crianças e as condições de vida em relação ao trabalho infantil. 

Desde muitas décadas passadas, a mão de obra infantil vem sendo explorada no 

âmbito mundial. Em diferentes culturas e países essa atividade se fez presente. De acordo com 

fatos históricos, há informações do uso da mão de obra infantil nas grandes civilizações como 

a grega, a egípcia e a romana. As crianças desenvolviam suas funções juntamente com os 

adultos, para sua própria sobrevivência e a de sua família (LIBERATI, 2006 apud 

MOREIRA; CUSTÓDIO, 2018). 

Dessa forma, permite inferir que a exploração da mão de obra infantil é um ato que já 

ocorre há milícias ainda existem muitas as pessoas que vivem essa situação.  

De acordo com o autor supracitado, a primeira lei que visava proteger o trabalho 

infantil e o trabalhadorsurgiu na Inglaterra em 1802.A lei proibia o trabalho de crianças 

menores de 8 (oito) anos de idade, estabelecendo o limite das horas de trabalho em no 

máximo 12 (doze) horas diárias e proibindo o trabalho durante a noite, de quem ainda não 

havia atingido a vida adulta. A primeira manifestação internacional sobre o trabalho infantil, 

ocorreu em 1890, na Conferência de Berlim, tal Conferência reuniu países, como a Alemanha, 

França e Inglaterra. E em 1919, após a Primeira Guerra Mundial, como parte do TRATADO 

DE VERSALHES, foi criada a Organização Internacional do trabalho - OIT, que tinha como 

objetivo principal buscar a paz social.  

Assim, entende-se que o processo de proteção e combate ao trabalho infantil, vem 

sendo tratado há muito tempo, países se reuniram e ainda reúnem para solucionarem e 

desenvolverem soluções para esse grave problema.  
 
 
Os Estados Partes reconhecem o direito da criança de ser protegida contra a 
exploração econômica e contra a realização de qualquer trabalho que possa ser 
perigoso ou interferir em sua educação, ou que seja prejudicial para sua saúde ou 
para seu desenvolvimento físico, mental, espiritual, moral ou social (CDC, 1990). 
 
 

A Convenção sobre os Direitos da Criança (CDC) foi adotada pela Assembleia Geral 

da ONU em 20 de novembro de 1989. Entrou em vigor em 2 de setembro de 1990 e foi 

ratificado por 196 países.  

Segundo Bonnet (1999 apud MARIN, 2010), em 1980, no plano internacional, ficou 
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frisado pelo debate e efetivação da Convenção dos Direitos da criança, que medidas deveriam 

ser tomadas por causa do trabalho infantil. Diferentes institutos internacionais posicionaram o 

trabalho infantil como uma violação dos direitos assegurados à criança. Primeiro trataram do 

trabalho em relação às sérias condições na formação da sociedade e da pessoa humana que 

consistia na execução precoce da força de trabalho. Posteriormente, a mão de obra infantil não 

era vista apenas como um problema de relação entre a criança e seu empregador, mas um 

problema mundial do meio econômico, político e social.  

Portanto, a violação aos direitos humanos e a proteção contra o trabalho infantil é um 

assunto que engloba o mundo, uma preocupação de vários países e organizações que 

continuamente se reúnem para tentar combate e solucionar esse problema.  

Contudo, muitas medidas para proteção ao trabalho infantil e a melhoria da qualidade 

vida de milhares de crianças ainda terão que discutidas por diversos países e organizações 

internacionais. No próximo tópico será discutido no sobre a proteção ao trabalho infantil no 

âmbito brasileiro. 

 

3 AS NORMAS BRASILEIRAS QUE PROTEGEM A CRIANÇA E O 

ADOLESCENTE DO TRABALHO FORÇADO 

 

3.1 AS LEGISLAÇÕES QUE PROTEGEM A CRIANÇA DO TRABALHO INFANTIL: 

uma análise sobre a proteção dos seusdireitos fundamentais.  

 

Esta subseção abordará legislações nacionais que versam sobre a proteção da criança 

e do adolescente sobre o trabalho. E, algumas normas do ordenamento jurídico brasileiro que 

tutelam seus direitos, comoConstituição Federal, Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA), e a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 

A CF/88e trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e, de 

qualquer trabalho, menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 

quatorze anos (BRASIL, 1988).  

Diante disso constitucionalmenteos menores não podem em hipótese alguma 

trabalhar. Porém, sabe-se a Carta Magna reprimindo a existência de trabalhos insalubres para 

crianças e adolescentes, pelo Princípio da Dignidade da Pessoa Humana e o Princípio da 

Proteção Integral traz a esses, uma clara demonstração de proteção a eles. 

Conforme exposto, o trabalho na idade precoce era um acontecimento comum nas 

antigas civilizações. Entretanto, a sociedade moderna, apesar das leis que vela os direitos das 
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crianças e dos adolescentes, registra graves ocorrências de trabalho infantil (SOUSA; 

ALBERTO, 2008). 

A Constituição Federal de 1988 traz em seu bojo a total proteção a membros. 

Entretanto, antes da CF188, já havia lei disciplinando o trabalho de adolescentes na condição 

de estagiário. (BRASIL, 1990). 
 
 
O adolescente estagiário, cuja atividade é regulamentada e disciplinada pela Lei Federal 
nos 6494 de 07/12/77, deve estar, necessariamente, cursando o ensino médio de 
formação técnica ou o ensino superior. Deve-se ter bem claro que, nesta hipótese, a 
atividade profissional apenas complementa, na prática, a formação teórica escolar, não 
estabelecendo vínculo empregatício e nem gerando os direitos trabalhistas e 
previdenciários (CRUZ NETO; MOREIRA, 1998). 

 
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao 
jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 
lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de 
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (BRASIL, 
1988). 
 
 

Diante disto, a CF/88 e CLT trouxeram métodos para abolir o trabalho infantil de 

maneira que o empregador que emprega um menor de 14 anos estará sujeitos repressões que a 

própria CLT traz, ratificada pelo ECA. 

Segundo Cruz Neto e Moreira, (2015), a sociedade brasileira tem vivenciado um 

paradoxo entre desemprego o trabalho infantil, com altas taxas, sendo este em índices 

menores do que aquele. Porém, na maioria das atividades que eles exercem são atividades 

braçal e insalubre. Mesmo com as consequências que a lei traz para o empregador o trabalho 

infantil cresce. 

Dessa forma, o entendimento de diversos autores é contrário ao trabalho infantil, o 

qual jamais perdeu espaço no meio empregatício mesmo com a Bíblia Política, com o Estatuto 

da Criança e a Adolescente proibindo o trabalho para os menores de 14 anos, ainda existe na 

sociedade contemporânea.    

 

3.2 TRABALHOS ILEGAIS CONFORME A CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DE 

TRABALHO (CLT) E O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (ECA).  

 

Primeiramente ao longo dessa seção, será discutido sobre a CLT, seu conceito e seus 

fundamentos, abrangendo também uma discussão a respeito de sua substituição por uma nova 

reforma mais flexível. Posteriormente será tratado sobre o ECA, seus fundamentos e 
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princípios.  

 

A Consolidação das Leis de Trabalho (CLT) abrange as relações de emprego no 

Brasil desde 1943, e é alvo de diversas críticas. Para muitos, a CLT é vista como uma 

legislação atrasada em relação as novas demandas das relações de trabalho, levando-se em 

consideração algumas situações que eram indiscutíveis à época em que foi criada. São os 

empresários, os principais questionadores da referida legislação, com argumentos de que há 

uma proteção excessiva aos trabalhadores. A legislação que é tachada de atrasada é a única 

que muitas vezes, garante dignidade ao trabalhador em muitas empresas, é a única que 

assegura os benefícios a serem recebidos por direito (TONI, 2015).  

Portanto, pode se compreender que a CLT é mais um instrumento criado para 

proteger os direitos dos trabalhadores, e que mesmo sendo alvo de inúmeras críticas, feitas 

pelos empregadores, ainda é um instrumento muito eficaz para aqueles que sofrem injustiças 

em seus locais de trabalho.  

De acordo com a CLT (1943) artigo 3º - É considerado empregado qualquer pessoa 

física que desempenhe trabalhos de natureza não eventual à contratante, sujeito a depender 

deste mediante pagamento. Em seu parágrafo único diz que não ocorrerá discriminações 

relacionadas à condição dos trabalhadores e ao tipo de trabalho, nem em relação ao trabalho 

manual, intelectual e técnico.  O artigo 4º pontua que o tempo em que o trabalhador fica à 

disposição do contratante, seja aguardando ou exercendo ordens, é considerado como serviço 

efetivo, exceto disposição própria consignada expressamente.  

Diante desse aspecto, entende-se por empregado toda pessoa que exerça funções, 

mediante remuneração e cumprimento de horários.  Não pode haver discriminações entre os 

empregados, tendo eles seus direitos iguais, e que o período em que o empregado fica à 

disposição do seu empregador também é considerado como serviço.  

De acordo com Cristofi (2019), o plano de governo do atual presidente Jair 

Bolsonaro, uma proposta chamou muita atenção de especialistas devido a seu grau de 

importância, que foi a sugestão de uma nova carteira de trabalho. Segundo a dita proposta, o 

jovem que adentrar no mercado de trabalho poderá escolher entre um novo modelo de carteira 

de trabalho ou entre a Consolidação das Leis de Trabalho, atual. Refletindo sobre determinado 

assunto se tal proposta feita pelo presidente trouxer o fim da CLT, para todos os trabalhadores 

sem opção de escolha (o que não é o caso), quais consequências isso traria? Dito de forma 

mais clara, visando aobem-estar do trabalhador, seria bom ou ruim o fim da CLT do modelo 

trabalhista brasileiro?  
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Segundo o autor supracitado, um dos princípios mais importantes da CLT é o de que 

não pode haver nenhuma mudança nos direitos trabalhistas, exceto se for para beneficiar aos 

trabalhadores. Portanto, vale ressaltar que os artigos e princípios da CLT podem sofrer 

alterações através de Leis Federais, diferentemente das cláusulas pétreas da Constituição. De 

forma mais racional diante dessa discussão, há sim a necessidade de uma nova forma 

trabalhista com a CLT menos rígida e burocrática, pois a intenção é que se tenha mais 

liberdade entre empregadores e empregados em suas relações, uma legislação mais flexível 

pode trazer resultados positivos para a diminuição no número de desempregados que buscam 

trabalho.  

Entretanto, entende- se que, mesmo com a relevância da CLT para os direitos 

trabalhistas, uma nova reforma poderia trazer mudanças benéficas aos trabalhadores, dando a 

relação entre patrões e funcionários uma maior flexibilidade.No ECA as relações já são bem 

definidas, não podendo haver tanta flexibilidade por se tratar de crianças e adolescentes.  

Segundo Viegas e Rabelo (2011) o ECA - Estatuto da Criança e do Adolescente é 

uma Lei Federal de nº 8.069, que foi promulgada em julho de 1.990, e trata de abranger os 

direitos de crianças e adolescentes no Brasil. Com a criação do Estatuto, crianças e 

adolescentes sem nenhuma forma de distinção, começaram a ser reconhecidos como 

detentores de direitos e deveres, sendo considerados como sujeitos em desenvolvimento. A 

intenção principal do Estado é proteger aqueles com idade inferior a 18 anos, dando a eles um 

melhor crescimento físico, mental e social ligados aos princípios constitucionais da liberdade 

e da dignidade, assim preparando-os para uma vida adulta na sociedade. Os autores citados 

pontuam acerca dos atos infracionais: 
 
 
Os crimes praticados por adolescentes entre 12 e 18 anos incompletos são 
denominados atos infracionais passíveis de aplicação de medidas socioeducativas. 
Os dispositivos do Estatuto da Criança e do Adolescente disciplinam situações nas 
quais tanto o responsável, quanto o menor devem ser instados a modificarem 
atitudes, definindo sanções para os casos mais graves. Os menores de 18 anos são 
penalmente inimputáveis, mas respondem pela prática de ato infracional cuja sanção 
será desde a adoção de medida protetiva de encaminhamento aos pais ou 
responsável, orientação, apoio e acompanhamento, matriculam e frequência em 
estabelecimento de ensino, inclusão em programa de auxílio à família, 
encaminhamento a tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, abrigo, 
tratamento toxicológico e, até, colocação em família substituta. Já o adolescente 
entre 12 e 18 anos incompleto (inimputáveis) que pratica algum ato infracional, 
além das medidas protetivas já descritas, a autoridade competente poderá aplicar 
medida socioeducativa de acordo com a capacidade do ofensor, circunstâncias do 
fato e a gravidade da infração (VIEGAS; RABELO, 2011). 
 
 

De acordo com Fonseca (2014), o ECA juntamente à Constituição Federal de 1988, 
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criou princípios fundamentais para crianças e adolescentes inspirados na doutrina da proteção 

integral. O artigo 4º do Estatuto fala sobre o princípio da prioridade absoluta, que é a 

obrigação da sociedade e da comunidade e do poder público, responsabilizar-se com 

prioridade absoluta, pelo cumprimento dos direitos das crianças e adolescentes, como por 

exemplo, o direito à alimentação, à educação, ao lazer, entre outros.  Já no artigo 6°, trata-se 

do princípio da prevalência dos interesses, que diz que o ECA sempre deverá ser entendido, 

de forma rigorosa levando em conta seu objetivo principal, ou seja, cuidar e proteger da 

inclusão da criança ou dos adolescentes na sociedade. Há também o princípio da brevidade e 

excepcionalidade, da sigilosidade, dentre muitos outros,  

Em síntese tanto a CLT quanto o ECA foram criados para garantir direitos e 

benefícios que muitas vezes são esquecidos, para trabalhadores e para as crianças e 

adolescentes. 

 

4 AS NORMAS INTERNACIONAIS QUE PROTEGEM A CRIANÇA E O 

ADOLESCENTE DO TRABALHO FORÇADO NO BRASIL 

 

4.1 A EVOLUÇÃO DA LEGISLAÇÃO SOBRE A PROTEÇÃO AO TRABALHO 

INFANTIL.  

 

Primeiramente, ao longo desta seção será abordada a evolução dos direitos das 

crianças e adolescentes oriundos dos direitos humanos, e sobre a proteção assegurada pela 

Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) a esses jovens. 

Posteriormente, será falado sobre como eram tratados os jovens quando cometiam algum 

delito, antes do ECA e da Constituição Federal de 1988.  

Os direitos humanos no Brasil são garantidos na Constituição Federal de 1988, a 

mais atual constituição assegura os direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais 

dos cidadãos.No artigo 5º é determinado o direito à vida, à privacidade, à igualdade, à 

liberdade e outros importantes direitos fundamentais, sejam eles únicos ou gerais. A 

Constituição protege princípios como: reconhecimento de crianças e adolescentes como seres 

humanos em progressão (SOUZA, 2015).  

Portanto, pode-se depreender que os direitos e a proteção adquirida a crianças e 

adolescentes, são garantias dadas que tiveram seus fundamentos pautados nos direitos 

humanos no Brasil, que estão assegurados na Constituição Federal. 

Segundo Mereles (2017), o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) foi uma 
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grande evolução em relação ao trato que se dava a menores no Brasil antes do 

estatuto.Crianças e adolescentes não eram vistos como sujeitos de direitos nem culturais e 

nem legais, e foi esta a primeira mudança importante que o Estatuto trouxe, crianças e 

adolescentes se tornaram pessoas de direitos, amparados pelo ordenamento jurídico brasileiro, 

e consideradas pessoas em progresso, ou seja, em desenvolvimento, assim, as crianças e os 

adolescentes começaram a usufruir propriamente de seus direitos. Um dos assuntos mais 

polêmicos até hoje, tratado no Estatuto é sobre oposição contra qualquer tipo de tortura, no 

artigo 18 diz claramente que " é direito da criança e do adolescente serem educados sem que 

seja usada nenhuma forma de castigo cruel", seja por responsáveis legais ou não.  

De acordo com Mereles (2017), após a criação do Estatuto, a vida das crianças e 

adolescentes brasileiros melhoraram muito. Tristemente, antes da existência dele não eram 

realizadas avaliações sobre o modo de vida que essas pessoas levavam, por isso é complicado 

uma clara comparação, mas de uma forma geral foram obtidas muitas mudanças para melhor. 

As crianças e adolescentes que antes eram chamadas de "menores infratores" seriam tratados 

com mais respeito e dignidade perante o Estado.  

Assim, entende- se que uma grande evolução foi dada aos direitos das crianças e 

adolescentes com a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), eles passaram a 

ser mais respeitados e enxergados como detentores de direitos. Passaram a receber diversos 

benefícios, obtendo muitas melhorias, proporcionando-os um crescimento mais adequado e 

saudável, melhores oportunidades de aprendizagem e educação, entre outras mudanças 

necessárias e eficazes.  

Conforme Westin (2015), outro fator importante a ser destacado foi a criação de 

medidas socioeducativas aplicadas a adolescentes. No Palácio do Catete, em outubro de 1927, 

o presidente Washington Luiz firmava a lei que foi nomeada como "Código de menores". Esta 

lei propôs que o jovem é penalmente inimputável até que tivesse seus 17 anos completos, e 

apenas após completar seus 18 anos poderia responder por delitos e receber condenação. Essa 

foi a primeira lei criada no Brasil que visava proteger as crianças e adolescentes.  Entretanto, 

essa norma foi anulada na década de 70, porém, foi mantido o artigo na qual dizia que os 

jovens que ainda não tivessem18 anos completos, não poderiam ser processados 

judicialmente. E é ainda esta idade que prevalece na Constituição, no Código Penal e no 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).  

De acordo com o autor supracitado, o Código Penal de 1890 dizia que crianças 

podiam ser julgadas criminalmente da mesma forma que os infratores adultos, a partir dos 9 

anos. Nesta época era comum, manchetes em jornais de notícias policiais, sendo 



416 
 

protagonizadas por crianças. Mas, já no ano de 1922, veio uma nova reforma do Código 

Penal, que trouxe a elevação da maior idade de 9 para 14 anos. Com o código de menores a 

prisão de crianças e adolescentes foi proibida, substituindo por medidas nomeadas como 

"socioeducativas".  

Portanto, é possível notar as grandes mudanças ocorridas com a evolução das normas 

brasileiras, em relação à forma de punição dada às crianças e adolescentes que cometem um 

ato infracional. Sendo as antigas normas muito mais rígidas e severas do que as que 

prevalecem nos dias que hoje.   

As medidas socioeducativas são meios de punir o menor infrator, de 12 aos 18 anos 

que cometeram ato infracional e estão previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. O 

conceito de ato infracional está previsto no art. 103 do Estatuto, no qual diz que é considerado 

ato infracional a ação dita como crime ou contravenção penal (RAMOS, 2018). 

Assim, é possível compreender que muitas evoluções foram feitas com o passar dos 

anos sobre os direitos e quanto aos deveres e obrigações das crianças e adolescentes. Algumas 

mudanças ainda são questionadas pela sociedade para outra reforma, como a diminuição da 

idade penal entre outros assuntos. E grandes partes dessas melhorias surgiram graças a criação 

do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 

4.2 NORMAS INTERNACIONAIS QUE SÃO ASSISTIDAS PELA OIT QUE FORAM 

RECEPCIONADAS PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.  

  

Nesta subseção serão abordadas algumas normas internacionais que foram 

recepcionadas pela CF/88. Além disso, serão apresentadas nome de legislações no âmbito 

mundial que versam sobre a Organização Internacional do Trabalho. 

Segundo Alvarenga (2007), a Organização Internacional do Trabalho validou em 

junho de 1998 os direitos fundamentais ao trabalho e, a declaração relativa aos princípios e 

seus seguimentos. Esses direitos fundamentais constituem finalidade de convenções 

internacionais relatadas na qualidade de direitos fundamentais. Por esse motivo a Declaração 

todos os Estados Soberanos são sujeitos a respeitar o cumprimento dos princípios 

equivalentes aos fundamentais. Mesmo aqueles países que não aderem à convenção da OIT, 

desde que sejam filiados na Declaração da Filadélfia. 

 Diante disso, promover a justiça social é um princípio que tem como característica 

proteger os trabalhadores sem distinções, a própria CF/88 no seu artigo 7º traz maneiras de 

proteger o trabalhador. Cabe ressaltar que também no artigo 5º da CF/88 inciso I combinado 
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com o inciso XIII trata da igualdade entre homens e mulheres logo o vem o princípio da livre 

iniciativa do trabalho que ajuntando esses dois princípios formam o Princípio da Justiça 

Social.  

Com o mesmo entendimento Boucinhas Filho (2011), salientam que desde a 

formação da OIT que foi em 1919, às legislações internacionais que se trata do tema trabalho 

foram a todo o momento o principal objetivo de para a promoção da justiça social. Esse este 

mecanismo sistemático produz efeitos com a finalidade de proteger os trabalhadores de 

maneira uniforme sendo assim um atributo da Organização Internacional do Trabalho. Devido 

à eficiência, outras organizações internacionais transcreveram artigos e capítulos do seu texto. 

Em relação ao princípio da Legalidade, ele traz requisito para qualquer norma entrar 

no ordenamento jurídico brasileiro, neste caso trata-se do princípio da legalidade no sentido 

amplo. A própria CF/88 traz no seu artigo 5º no seu inciso II. Além disso, o artigo 5º no seu 

§3º da CF/88 demonstra a maneira como adentrar qualquer tipo de tratado internacional. 

As recomendações e convenções internacionais da Organização Internacional do 

Trabalho, como também outros tratados e legislações internacionais, não incorporam 

automaticamente no ordenamento jurídico brasileiro. É necessários requisitos formais e 

materiais para que ocorra à sua incorporação no Estado brasileiro. No Brasil ocorrerá com 

emissão de um decreto que apresentará atos que entram em vigor (ROLIM, 2017). 

Os tratados e as convenções internacionais, para ter força de lei, necessitam de 

ratificação, ou melhor, é preciso ser confirmada pelo Congresso Nacional. No Brasil, a rubrica 

do tratado é de competência do Presidente da República Federativa do Brasil, conforme o art. 

84, inciso VIII da CF/88. Posteriormente, deve ser assistido pelo Congresso Nacional por 

meio de um decreto legislativo. Como no caso da ratificação da convenção da OIT, ele entrará 

após doze meses, ou seja, após um ano a convenção entrará em vigor no Brasil 

(ALVARENGA, 2008). 
 
 
A incorporação das duas Convenções ao ordenamento jurídico brasileiro acabou não 
implicando mudança substancial na medida em que as linhas gerais desses dois tratados 
já estavam incorporadas no texto da CLT. Outra convenção de grande relevância, mas 
que passou por um caminho tormentoso para sua incorporação no ordenamento jurídico 
brasileiro foi a 81, editada pela OIT em 1947. Ela foi aprovada pelo Decreto Legislativo 
nº 24, de 29.05.56, ratificada em 22.04.57, promulgada pelo Decreto nº 41.721/57. Foi, 
contudo, denunciada em 5.04.71, durante o governo militar, em decisão tornada pública 
pelo Decreto nº 68.796/71. A ratificação, contudo, foi revigorado pelo Decreto 
Legislativo nº 95.461, de 11.12.87(BOUCINHAS FILHO, 2011, p.1). 
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Segundo Rolim (2017), aOrganização Internacional do Trabalho esclarece que uma 

convenção poderá ser indiciada pelo Estado no prazo de dez anos após a entrada em vigor no 

seu ordenamento jurídico interno, assim sendo será necessário comunicar ao diretor-geral 

RIT. 

A declaração da OIT que trata sobre direitos fundamentais e princípios foi 

confirmada pela Conferência Internacional do Trabalho que ocorreu em 1998, isso certifica 

que a OIT solidifica a formação profissional, promove políticas sociais que incentiva a 

criação de empregos e o desenvolvimento profissional. Esses princípios básicos envolvem 

algumas áreas, como o direito à negociação coletiva, liberdade sindical e a exclusão do 

trabalho infantil (ALVARENGA, 2008). 
 
 
A convenção fundamental n.º 98 da OIT foi ratificada pelo Brasil em 18 de novembro 
de 1952, A convenção fundamental n.º 29 da OIT, A convenção n.º 105 da OIT A 
convenção n.º 105 da OIT foi ratificada pelo Brasil em 18 de junho de 1965. No que 
tange à proibição do trabalho infantil, existem a convenção fundamental n.º 138 da OIT 
e a convenção fundamental n.º 182 da OIT. A convenção em pauta relata a idade 
mínima para o trabalho e a abolição efetiva do trabalho das crianças onde essa idade 
mínima pode ser de 14 anos. A convenção fundamental n.º 182 da OIT foi adotada pela 
Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho na sua 87.ª sessão, em 17 
de junho de 1999, e entrou em vigor na ordem internacional, em 19 de novembro de 
2000. A convenção dispõe sobre as piores formas de trabalho das crianças, defendendo 
a adoção de medidas imediatas e eficazes que garantam a proibição e a eliminação das 
piores formas de discriminação. A convenção n.º 182 da OIT foi ratificada pelo Brasil 
em 2 de fevereiro de 2000 (ALVARENGA, 2008, p.1) 
. 
 

A Convenção nº 87 da Organização Internacional do Trabalho versa sobre a proteção 

ao direito de sindicalização, ou seja, refere-se à liberdade sindical que presume o pluralismo 

sindical comparado pela Carta Magna de 1988 que traz no seu artigo 8º combinado com o 

artigo 1º, V.   A convenção foi aprovada em junho de 1948 na conferência geral da OIT na 

sessão 31ª, e começou a vigorar no 04 de junho de 1950 (ALVARENGA, 2008). 
 
 
Em matéria de segurança e saúde do trabalhador há pelo menos 21 Convenções dignas 
de referência. As mais abrangentes são a Convenção 155, editada em 1981, e a 
Convenção 161, editada quatro anos mais tardes. A primeira delas trata da Segurança e 
saúde dos Trabalhadores e o Meio Ambiente de Trabalho e foi aprovado pelo 
parlamento brasileiro através do Decreto Legislativo nº 2, de 1992, e promulgada pelo 
então Presidente da República Itamar Franco pelo Decreto nº 1.254, de 29 de setembro 
de 1994. Embora posterior, a Convenção 161 foi aprovada pelo parlamento em 
14.12.89 (Decreto Legislativo nº 86) e promulgada em 22 de maio de 1991 Decreto nº 
127 (BOUCINHAS FILHO, 2011, p.1). 
 
 

Conforme Boucinhas Filho (2011), a Convenção 120º atendeu às normas de 

salubridade do ar, de ergonomia e da água, expondo atenção com a saúde dos trabalhadores 
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que são provocados pela má postura, pelo esforço reiterado ou pelas más condições de 

trabalho. Ainda que diversos instrumentos normativos cuidam da segurança e saúde do 

trabalhador, a Organização Internacional do Trabalho não incluiu a matéria entre direitos 

fundamentais do trabalhador aos princípios relativos a este tema. Foram editados em junho de 

1998 na sessão 86ª. A segurança e a saúde do trabalhador deveriam ser de suma importância, 

porque se trata da liberdade sindical, direito de negociação coletiva, a erradicação do trabalho 

infantil, igualdade de remuneração entre homens e mulheres e toda forma de discriminação no 

cenário empregatício. 
 
 
A proteção jurídica à relação de emprego contra dispensa imotivada, no plano 
internacional, foi objeto da Convenção 158 da OIT. Adotada em 22 de junho de 1982, 
durante a Conferência Internacional da mencionada organização, teve como 
antecedentes a Recomendação 119, de 1963, que adotou proposições sobre a 
terminação da relação de trabalho, e a Convenção 142, de 1975, que dispunha sobre 
desenvolvimento dos recursos humanos, ratificada pelo Brasil em 24 de novembro de 
1981 (ALVARENGA, 2008, p.1). 
 
 

Nessa mesma Conferência também foi aprovada a recomendação 166º que vela sobre 

o término da relação empregatícia por parte do empregador, nesse sentido, ela veio com o 

objetivo de proteger o trabalhador da despedida arbitral. Ressalta-se que a própria 

Constituição Federal de 1988 trouxe no seu artigo 7º, I a proteção aos trabalhadores 

(ALVARENGA, 2008). 

Dessa forma, os estudos mostraram inúmeras convenções e tratados que foram 

internalizados, também recepcionados pela Carta Magna de 1988. A principal relevância foi 

constatar que existem boas normas que protegem o trabalhador no cenário mundial. 

 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Com o intuito de definir o trabalho infantil e suas ilegalidades no âmbito mundial, 

tema central desse trabalho, delimitou-se como objetivo geral desta pesquisa identificar o 

padrão de proteção existente nas normas internacionais que reprimem o trabalho infantil, e 

também apresentar as normas brasileiras que vedam essa exploração, demonstrando em qual 

âmbito a proteção ao trabalho infantil tem mais eficácia.  

O primeiro objetivo deste trabalho foi alcançado, buscou-se conhecer os 

fundamentos da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e sobre as medidas tomadas 

para proteger os direitos humanos do trabalhador. Este resultado pode ser verificado no item 
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2.1. O segundo objetivo foi alcançado, pois foi possível identificar as proteções relacionadas à 

exploração do trabalho infantil, visando às normas e princípios internacionais. Este resultado 

pode ser identificado no item 2.2. O terceiro objetivo foi alcançado, como constatado acima, 

sobre as normas e princípios vigentes no Brasil, que protegem o trabalho infantil. Este 

resultado pode ser identificado no item 2.2.  

Portanto, conclui- se que o trabalho infantil é um problema recorrente no mundo 

todo, e que há décadas está sendo combatido, porém ainda há muitos registros dele no Brasil, 

mesmo com leis de amparo e proteção com o ECA e a OIT.  

Por fim, com base nos pontos pesquisados, apresenta-se proposta para continuidade 

desta pesquisa, sugestiva de realizar análise de documentos, bem como elaboração de balanço 

social, isto posto, para confrontar com o que foi exposto e analisado nesta pesquisa, 

principalmente, verificar se o trabalho infantil está sendo combatido.  
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Resumo:A falta de qualificação profissional ocasiona uma alta taxa de desemprego, já que o 
mercado de trabalho evolui e seleciona aqueles detentores de melhor formação profissional 
para ocupar suas vagas. Quando uma instituição de ensino superior é fixada,ela impulsiona o 
aumento no desenvolvimento econômico que pode ser atribuído por uma consequência do 
fluxo de recursos monetários relacionados à remuneração dos funcionários que nela trabalham 
e custeamentos de alunos que vêm de cidades vizinhas,por outro lado, os moradores não 
precisem se deslocar para outras cidades, de forma que passam a utilizar os serviços prestados 
por aquela instituição ali firmada. Este artigo tem como objetivo analisar a importância da 
Factu para o desenvolvimento da mesorregião do Noroeste Mineiro. A abordagem utilizada é 
qualitativa do tipo descritiva que Godoy (1995) assegura que esta não busca especificar os 
fatos analisados, nem apresenta teorias probabilísticas para explicar os dados.Portanto, esta 
pesquisa é qualitativa, pelo fato de não se preocupar com números e sim com a explicação dos 
processos sofridos nos últimos anos no Noroeste Mineiro. Na primeira parte, foram 
examinadas as obrigações que a instituição se compromete a cumprir de acordo com seu 
regimento interno. A segunda, foi realizada uma pesquisa de campo, aplicando-se entrevistas 
feitas aos egressos do curso de direito da instituição, utilizando a técnica empírica. A pesquisa 
empírica tem função de potencializar e aumentar a justeza das averiguações em relação ao 
período que presenciamos. Portanto, concluiu-se que, com a chegada da FACTU a economia 
regional teve um crescimento significativo e que, a instituição em análise cumpre todas as 
obrigações que estão expressas no seu regimento interno. Nas entrevistas aplicadas aos 
egressos foi constatado que 63,6% consideram que a graduação oferecida pela instituição foi 
primordial para sua inserção no mercado de trabalho e 72,27% avaliam que a FACTU 
cumpriu com sua proposta de oferecer um ensino de qualidade aos universitários. 
Palavras-chave: Desenvolvimento Social; Noroeste Mineiro; FACTU. 
 
1 INTRODUÇÃO 
 

O trabalho trata do desenvolvimento econômico e social na mesorregião do Noroeste 

Mineiro a partir da fixação da Faculdade de Ciências e Tecnologia de Unaí – FACTU na 

respectiva cidade sede. Mesorregião é a subdivisão dos estados do Brasil que incorpora vários 

municípios de uma área geográfica com similaridades sociais e econômicas. A realização 
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120Acadêmica do 3° período do curso de Direito da Faculdade de Ciências e Tecnologia de Unaí – FACTU. 
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deste trabalho teve como objetivo analisar se a instituição está cumprindo as obrigações 

proposta pela mesma em seu regimento, e se preenche os objetivos previstos na Lei de 

Diretrizes e Base da Educação- LDB. A pesquisa teve como uma de suas vertentes analisar a 

importância da faculdade quando fixada nessa região, se ela cumpre as obrigações definidas 

em seu contrato e no regimento e a opinião de alguns bacharelados formados na instituição 

nos últimos anos e ressaltar por sua vez a importância de uma graduação de qualidade nos 

tempos atuais.  

Este trabalho foi dividido em duas etapas, na primeira etapa utilizou-se uma pesquisa 

bibliográfica para a qual foram analisados documentos internos da Factu, dentre eles o 

regimento e contratos, além de buscar acervo para justificar o desenvolvimento de uma região 

após a fixação de uma instituição de ensino superior. Na segunda etapa foi aplicada a técnica 

de pesquisa empírica, na qual foram aplicados questionários aos egressos do curso de Direito 

(formados entre 2015-2018), sobre a importância da instituição para seu desenvolvimento 

pessoal e sua entrada no mercado de trabalho. 

Obtiveram-se respostas distintas, embora algumas entrem em acordo algumas vezes, 

foram enviados questionários contendo 6 perguntas relacionadas ao período acadêmico e 

sobre a inserção ao mercado de trabalho jurídico, neles os entrevistados puderam expressar 

sua opinião acerca da faculdade, do curso e do mercado de trabalho atualmente,enviados a 25 

egressos obtendo retorno de 44% (equivalente a 11 ex-alunos). 

Esta pesquisa foi confeccionada com o objetivo de informar aos alunos do curso de 

Direito e até mesmo outros cursos que tenham interesse em saber como fica a situação dos 

egressos após concluírem seu curso, mas principalmente a toda a população trazendo 

informações sobre o crescimento regional e sobre a relevância de uma qualificação superior 

para a realização profissional. 

Ao final deste estudo serão apresentadas algumas respostas e opiniões dos egressos 

em relação ao ensino prestado pela FACTU, e também como estão inseridos atualmente no 

mercado de trabalho. 

A pesquisa também foi dividida por partes, em um primeiro momento dar-se-á uma 

breve explicação sobre como uma região se desenvolve quando há instalação de uma 

instituição superior em seu território. Em um segundo momento, explica-se de maneira rápida 

como foi a chegada de uma faculdade na mesorregião do Noroeste Mineiro, principalmente na 

cidade sede Unaí, onde ainda não havia instituições de educação superior, e seus moradores 

procuravam pelas cidades mais próximas para realizar o sonho de ter uma graduação. A 

terceira parte busca analisar se a FACTU está cumprindo com as obrigações a que ela se 



425 
 

dispõe a levar aos alunos através de seu regimento interno. Por fim há uma pesquisa de 

extensão na qual egressos do curso de Direito puderam expressar sua opinião acerca de 

assuntos relacionados ao mercado de trabalho e ao ensino que tiveram na instituição, são 

opiniões expressamente pessoais dos alunos entrevistados descritas exatamente da forma 

como foram respondidas. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 BENEFÍCIOS GERADOS A UMA REGIÃO COM A INSTALAÇÃO DE UMA 

FACULDADE 

 

Com as mudanças sociais e políticas sofridas ao longo das décadas, o ensino superior 

tem sido uma das principais evoluções ocorridas na área educacional dentro das regiões 

brasileiras.A falta de uma especialização, faz com que a população deixe de explorar algumas 

áreas profissionais que poderiam ser preenchidas dentro de uma determinada localização. 

Atualmente, o Estado brasileiro vem passando por uma grande crise financeira, acarretando 

assim uma alta taxa de desemprego nas regiões e, muitas vezes, essa alta taxa de desemprego 

se dá pela falta de mão de obra qualificada, que faz com que os empresários busquem fora da 

região profissionais capacitados para ocupar cargos que necessitam de formação diferenciada. 

A formação de qualidade garante à população regional um diferencial muito 

importante para o mercado de trabalho, além de agregar uma grande importância no 

desenvolvimento social e técnico. Um cidadão que possui o Ensino Superior tem maiores 

chances de se adequar às oportunidades de emprego que são oferecidas em determinados 

setores. 

Segundo Pinto (2004), nos últimos 40 anos tem-se aumentado potencialmente o 

número de pessoas que procuram uma faculdade para crescer profissionalmente no país. A 

demanda de novos cursos e instituições dar-se-á pela característica de cada região, 

normalmente cada região tem um tipo de setor em crescimento econômico, acompanhando 

desenvolvimento econômico e social de tal cidade e região. 

De acordo com a lei brasileira, todos têm o direito à cidadania e ao trabalho digno 

(emenda constitucional propagada na Constituição de 1988 nº 26/00, em seu artigo 6º), porém 

a falta de qualificação profissional pode ocasionar uma taxa de desemprego maior, já que o 

mercado de trabalho vem evoluindo e selecionando aqueles que possuem uma melhor 

formação profissional para ocupar suas vagas, ou seja, a escolaridade do cidadão determina a 
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área de trabalho que ele pode ocupar na sociedade. Entretanto alcançar uma formação 

educacional não é nada fácil, principalmente no que se refere à formação superior, 

particularmente, nas classes menos favorecidas. (BRASIL, 1988). 

As instituições de ensino superior têm grande influência no crescimento econômico e 

desenvolvimento social nas últimas décadas, as pessoas vêm buscando se qualificar para 

suprir as demandas comerciais e para seu desenvolvimento pessoal. (GOEBEL et al). 

Quando uma instituição de ensino superior é fixada em um local, ela faz que o mesmo 

tenha um aumento do desenvolvimento econômico que pode ser atribuído por uma 

consequência do fluxo de recursos monetários, por intermédio da remuneração de professores 

e da esquipe de trabalhadores que estão empregados na instituições, das aplicações em obras e 

maquinários especializados, e demais gastos e custeamentos dos alunos provenientes de 

outras cidades, estabelece uma série de fatores que passou a exercer um resultado eficiente e o 

aumento significativo sobre as ações econômicas. (BOVO et al., 1996). 

Dentre inúmeros benefícios ganha destaque o aumento do potencial da educação e a 

qualidade da mão de obra especializada, gerando assim diversas vantagens para tal cidade e 

região. Além disso, a fixação de uma IES (instituição de ensino superior) em um local, faz 

com que os moradores da própria região passem a consumir os serviços locais o que leva a 

elevação do setor terciário, gerando mais empregos e aumentando a economia local. 

O ensino superior é organizado por uma legislação especifica Lei 9.394/96 (Brasil, 

1996) intitulada Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB, capitulo IV a partir do artigo 

43 até artigo 57. (BRASIL, 1996). 

O artigo 43, as finalidades do ensino superior, inciso II está grafado: “II - formar 

diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção em setores 

profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar na 

sua formação contínua;”. De acordo com esse artigo, o aluno recém-formado deve sair da 

instituição com conhecimentos necessários para adentrar ao mercado de trabalho e auxiliar na 

economia brasileira, porém,é válido lembrar que, além de uma boa formação, os diplomados 

devem sempre se atualizar, dar continuidade aos estudos e se aperfeiçoarem como 

profissionais, acrescentando em sua bagagem mais conhecimento. Cabe às IES, durante o 

período de formação, trazer a realidade e dificuldades da sociedade e instigar seus acadêmicos 

a pesquisarem e sugerirem soluções para esses problemas cotidianos, para que os mesmos 

desenvolvam análise crítica e sugiram soluções considerando seus conhecimentos diante essas 

questões. 
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2.2 MUDANÇAS SÓCIOECONÔMICAS OCORRIDAS NA MESORREGIÃO DO 

NOROESTE MINEIRO 

 

Durante muitos anos, a região do Noroeste Mineiro não possuía faculdade alguma 

acessível à sua população, sendo que a mesorregião do Noroeste Mineiro é formada por 19 

cidades, dividida em duas microrregiões com sedes em Unaí e Paracatu. (IBGE, 2010 p.1).  

A instituição Faculdade de Ciências e Tecnologia de Unaí (FACTU) foi uma das 

pioneiras na Educação de nível superior na região do Noroeste Mineiro e foi a pioneira em 

sua cidade sede Unaí, inicialmente, contava apenas com o curso de Ciências contábeis, mas 

atualmente entrega 7 cursos sendo 5 bacharelados e 2 licenciaturas, todos na modalidade 

presencial. (FACTU, 2019). Havia uma grande carência de profissionais qualificados com 

Ensino Superior, na região ir até a cidade mais próxima ou até grandes polos, às vezes, não 

estava no orçamento da população local e, pela falta dessa qualificação, os cidadãos regionais 

perdiam oportunidades de vagas de empregos com um salário melhor,assim, perdia espaço 

para pessoas vindas de outras regiões. 

Antes da instituição ser estabelecida na região, a formação superior até então só era 

possível na cidade mais próxima, Paracatu ou em grandes polos urbanos afastados de Unaí. A 

chegada da FACTU foi uma grande conquista para a cidade e também para as pequenas 

cidades ao seu redor, com uma instituição de ensino superior instalada mais próxima de seus 

residentes, a população não precisava mais se deslocar para cidades distantes. A economia da 

cidade aumentou, pois com o fluxo de pessoas da cidade e de fora a economia circulou mais 

internamente muitas pessoas vieram de cidades menores e a qualificação de nível superior 

gerou mais mão de obra especializada. 

Houve também grandes mudanças econômicas e sociais na região, realizando assim o 

sonho de muitos cidadãos que desejavam ter uma formação universitária, mas 

impossibilitados de viajarem para longe acabavam por abandonar seus objetivos. Muitos 

empregos foram gerados direto e indiretamente abrangendo toda a mesorregião mineira. 

 

2.3 COMO ESTÁ SENDO ADIMPLIDA AS OBRIGAÇÃO DE FAZER DA FACTU A 

MELHOR PERANTE SEUS ALUNOS 

 

Ao matricular-se em uma instituição de ensino superior, no ato de contratação, as 

partes firmam um acordo, que nada mais é que uma fonte de obrigação, o que liga o 

contratante e o contratado, no mesmo possui cláusulas que devem ser de comum acordo cujo 
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objetivo é facilitar a relação das partes durante o tempo da graduação.Segundo Diniz (2016), 

o direito das obrigações é uma relação de normas que regem relações jurídicas, patrimoniais, 

tendo como objetivo o cumprimento de uma prestação de um sujeito em relação a outro. 

A FACTU firma em seu contrato educacional cláusulas no qual se abstém de 

obrigações, caso o contratante não cumpra os requisitos firmados nele. Nas duas primeiras 

cláusulas, o contratado informa o contratante sobre as obrigações de pagamento, sendo que a 

primeira fatura deverá ser paga no dia da realização da matrícula na instituição.Caso não 

ocorra, o contrato torna-se nulo de direitos, as demais parcelas terão tolerância para 

pagamento sem acréscimo até o dia 5 de cada mês, após essa data a mensalidade terá uma 

taxa de juros, como previsto no artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) lei nº 

8.078, de 11 de setembro de 1990. Os reajustes do valor mensal poderão ser alterados em cada 

período durante o curso individualmente, com inclusão ou exclusão de disciplinas da grade 

estudantil. O reajuste para todos os alunos, como previsto na Lei nº 9.870, de 23 de novembro 

de 1999, poderá acontecer caso o governo fixe maior índice salarial que o fixado no dia do 

fechamento ou renovação do contrato. (BRASIL, 1999). 

Além disso, é válido ressaltar, pede-se ao contratante que possua algum tipo de 

deficiência, que anexe o laudo médico que comprove formalmente suas limitações, 

juntamente a matricula para que a instituição cumpra seu papel de acordo como que consta na 

Lei de acessibilidade (lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000), e adapte à sua metodologia 

de trabalho para que a parte que possui limites tenha acesso de forma igualitária aos 

conteúdos ministrados na instituição. (FACTU, 2018/01). 

No ato do contrato, o contratante ainda é informado que a instituição não se 

responsabiliza pelos pertences deixados pelo mesmo nas dependências do estabelecimento, 

assim caso ocorram perdas e danos o discente não poderá responsabilizar a instituição. 

Também é informado que o limite de falta por período não pode ultrapassar o valor 25%, caso 

esse valor seja excedido, o aluno será reprovado mesmo que consiga a média necessária para 

sua aprovação, e não terá qualquer tipo de benefício ou será reembolsado pelos danos 

causados. 

A faculdade, além disso, se compromete a ministrar as aulas de acordo com a carga 

horária de cada disciplina durante o curso, ter um time pedagógico constituído por professores 

qualificados, e fornecer aos discentes, através de sua infraestrutura, meios complementares de 

ensino,  como aulas práticas, laboratórios , acervo de livros disponíveis por meio da 

biblioteca, fazenda Factu, brinquedoteca,  Núcleo de Prática Jurídica (NPJ), Núcleo de 

Práticas em Gestão: responsável pela profissionalização (capacitação profissional) e práticas 
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dos cursos de administração e ciências contábeis(NPG), Centro Integrado de Esportes, lazer e 

cultura (CIEL) e estágios . Com o propósito que a graduação seja concluída de forma eficaz. 

E mesmo após a graduação, os egressos poderão acessar as dependências da instituição caso 

seja necessário, para estudos com objetivo de agregar conhecimentos. (FACTU, 2018/01). 

Acerca das propostas oferecidas pela FACTU, pode-se observar o que está disposto no 

art.72, I no qual diz que a pesquisa na faculdade associada ao ensino ou como função 

específica tem como objetivos a formação e o aperfeiçoamento do Espírito científico do 

aluno. (FACTU, 2019). No que diz respeito ao artigo anterior, a FACTU realiza diversos 

projetos, feiras científicas, viagens que possibilitam ao aluno do Direito visualizar 

empiricamente áreas que futuramente podem fazer a diferença na sua carreira profissional. 

Todo segundo semestre do ano a faculdade abre suas portas à população no projeto 

realizado por meio de parceria realizada entre os alunos e todos os seus colaboradores. Esse 

projeto chamado de Universidade Aberta está previsto no art. 75, I de seu regimento interno 

que diz: 
A faculdade poderá manter atividades ou programas extensionistas, aberto à 
comunidade, para interagir com a população e prestar serviços de interesse geral ou 
de segmentos sociais bem como para difundir conhecimentos científicos e técnicos 
relacionados com áreas de formação dos seus cursos, a produção intelectual e os 
bens culturais gerados na faculdade. 

 
A FACTU também se dispõe a oferecer estágios supervisionados, que têm por 

principais objetivos a prática profissional em situações reais de trabalho ou simulações 

(art.83), considerando as condições registradas nos parágrafos 1°, 2°, 3° de seu regimento. Os 

currículos podem ser deixados no Núcleo de apoio ao acadêmico, onde serão encaminhados a 

diversas oportunidades de estágio em empresas que possuem parceria com a faculdade. 

(FACTU, 2019). 

Em relação à comunidade acadêmica, pode-se observar no art. 120 que o objetivo da 

faculdade é assegurar os meios para a realização dos programas sociais, estimular atividades 

que estimulem a consciência do cidadão e do profissional e proporcionar oportunidades para a 

integração dos estudantes na vida social da comunidade, podendo ser observados nas 

disciplinas que afloram a responsabilidade social que estão presentes não só no curso de 

Direito, mas também em toda a comunidade acadêmica, também nas viagens, palestras e 

visitas que dizem respeito ao crescimento profissional e pessoal. (FACTU, 2019). 

A faculdade também conta com professores devidamente preparados para a formação 

de seus alunos. Dentre eles estão mestres na área do Direito e também especialistas, 

predispostos no Regimento, especialmente nos artigos 121 ao 130, dando-se destaque ao 
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artigo 124, que prevê que os docentes devem manter uma frequência obrigatória de 

assiduidade de acordo com a carga horária do curso. (FACTU, 2019). 

 

3 METODOLOGIA 

 

Esta pesquisa tem por finalidade oferecer informações sobre os benefícios trazidos 

pela FACTU ao longo desses anos para a mesorregião do Noroeste Mineiro e sua cidade sede, 

Unaí, e também a perspectiva dos egressos do curso de Direito da FACTU sobre a formação 

acadêmica que receberam, sendo assim há a necessidade de estabelecer a metodologia usada. 

Marconi, Lakatos (2000, p.15) afirma que “(...) a metodologia consiste em muitas regras que 

tem por finalidade resolver algum problema ou esclarecer um fato por meio de suposições ou 

teorias que devem ser contestadas experimentalmente e que podem ser confirmadas ou 

refutadas”. 

A abordagem utilizada nesta pesquisa é qualitativa do tipo descritiva, segundo Godoy 

(1995), a qualitativa não busca especificar os fatos analisados, nem apresenta teorias 

probabilísticas para explicar os dados. Começa com questionamentos extensos e se definem 

conforme se desenvolve a pesquisa. Portanto, essa pesquisa será qualitativa, pelo fato de não 

se preocupar com números e sim com a explicação dos processos sofridos em tal período. 

Sobre o método descritivo, Rodrigues (2007) afirma que são analisados fatos sem a 

interferência do pesquisador e descrevem com clareza as características do objeto de estudo, 

portanto esse tipo de pesquisa é a usada neste trabalho, pois serão estudadas apenas as 

características do Ensino oferecido pela FACTU, tendo em vista o parecer dos egressos. 

Também foi usada a fonte de pesquisa primária no desenvolvimento deste projeto. O 

significado denotativo da palavra fonte vem de “nascente", de “principiante", de “origem" etc. 

Todos esses significados remetem à ideia de primeiro, ou seja, seguindo por esta concepção, 

fonte primária de pesquisa vem do sentido primitivo, aquilo que é feito pela primeira vez e 

tem o poder não só de conceder informações, explicações, mas também de recebê-las (CURY; 

CAMPOS, 1997). 

A partir do segmento da definição de fonte primária feita pelos autores Cury e 

Campos, pode-se definir este trabalho como tal, pois aqui são expostas pesquisas inéditas que 

têm o intuito de informar e explicar certa situação, porém não deixa de receber informações 

também. No desenvolvimento teórico utilizou-se da pesquisa teórica bibliográfica pesquisada 

em teses, monografias, livros, leis e documentos oferecidos pela faculdade. Também foram 

usados documentos tirados do portal da FACTU encontrado de forma online. 
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Souza, Silva e Carvalho (2010) afirmam que a pesquisa bibliográfica é uma das 

melhores maneiras de se começar um estudo, pois busca divergências e paridade entre artigos, 

teses, monografias, livros entre outros, a serem pesquisados sobre determinado assunto. 

Gil (1999) pontua que a pesquisa bibliográfica é a pesquisa elaborada por meios de 

materiais que já foram divulgados, constituídos principalmente de artigos, monografias, teses, 

livros e, atualmente, internet. 

Já a parte da pesquisa de campo deste trabalho, foram aplicadas entrevistas aos 

egressos do curso de Direito da FACTU utilizando a técnica empírica. Para o 

desenvolvimento, seguiu-se a linha de pensamento de Duarte (2002, p.140) “Uma pesquisa é 

sempre, de alguma forma, um relato de longa viagem empreendida por um sujeito cujo olhar 

vasculha lugares muitas vezes já visitados”. 

Santos (1999, p.111) afirma que a pesquisa empírica tem “como potencialidade para 

ampliar o rigor das investigações a respeito do momento em que estamos vivendo.”  

A pesquisa empírica se trata de uma pesquisa fenomenológica, “É comum a pesquisa 

fenomenológica alcançar resultados novos, totalmente imprevistos, pois está aberta ao novo e 

às possibilidades criativas de compreensão do objeto de estudo.” (ANDRADE; FURTADO, 

p. 262) 

Petrelli (2004) explica, que a fenomenologia é a “verdade em partes e em momentos, 

E nunca na sua transparência total, pois é a dúvida, e não a certeza, que nos motiva à busca 

incessante da verdade". (p. 12). Os instrumentos utilizados para a coleta de dados foram 

livros, documentos, regimento interno, contrato de matrícula, entrevista formal realizada com 

os egressos via e-mail e informações coletadas através do portal da FACTU. 

Foi enviado um relatório de perguntas para 25 egressos de Direito, formados entre os 

anos de 2015 e 2018. Dentre esses 25 obteve-se 44% de respostas, ou seja, de 25 egressos 

entrevistados 11 responderam. Para a composição da Análise e discussão de resultados foram 

utilizados trechos dessas entrevistas. 

 

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

 

Esta pesquisa foi feita com o intuito de analisar as opiniões dos bacharelados em 

direito, formados na FACTU, foram entrevistados 25 egressos, obtiveram-se respostas de 

44% dos entrevistados (equivalente a onze pessoas). 

Ao concluir o curso de graduação, cabe ao recém-formado estabelecer suas metas 

profissionais para que ele direcione seu conhecimento para aquilo que ele busca conquistar. 
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Após traçar essas metas, eles passarão por uma fase de adaptação, momento em que terão suas 

habilidades testadas fora do mundo acadêmico. Algumas dificuldades podem ser percebidas 

pelos egressos nesta fase, afinal terão que se impor, aplicar seu conhecimento em situações 

reais e em algumas situações liderar (TEIXEIRA, 2002). 

Os acadêmicos de Direito da FACTU contam com a matéria Metodologia do Trabalho 

Acadêmico em sua grade estudantil, que visa preparar os estudantes, destacar suas habilidades 

e trabalhar as dificuldades apresentadas pelos eles ao se deparar com problemas reais. Além 

disso os professores de outras disciplinas sempre buscam trazer e estimular os estudantes a 

sempre estar antenados nas notícias e casos reais, uma vez que futuramente eles irão atuar. No 

entanto, foram analisadas as seguintes opiniões dos ex-alunos sobre como eles veem a 

importância do papel da faculdade ao longo de seus conhecimentos adquiridos: 

▪Tendo em vista o seu período como acadêmico e sua formação, você considera que a 

Factu teve um papel importante para sua inserção no mercado de trabalho? Justifique. 

(63.6%) SIM 

 (36.4%) NÃO 

 

Entrevistado 1:  
Formei-me no ano de 2016.  Não considero que a Factu teve papel importante para minha inserção 

no mercado de trabalho, até porque estou desempregada até hoje. E quem faz direito na maioria 

dos casos não tem oportunidade de trabalho em Unaí, até porque, nessa área jurídica já temos 

excesso de profissionais. Em minha opinião, confesso que fico com dó do aluno que faz o curso de 

direito para atuar em Unaí. Se pudesse voltar atrás eu teria feito qualquer outro curso no qual eu 

sairia já empregada. Como administração por exemplo. 

 

 

Entrevistado 2: 
Formei em 2016. Sim! A faculdade me incentivou a buscar conhecimentos e de saber utiliza-los. 

Dominar “o desconhecimento”, ou seja, estando diante de um problema para o qual ele não tem a 

resposta pronta, o profissional deve saber buscar o conhecimento pertinente. 

 
 

▪Atualmente, a instituição oferece atendimento psicológico aos acadêmicos. Este tipo de 

atendimento foi oferecido durante sua formação? Em sua opinião, qual a importância 

deste atendimento para os futuros profissionais? 

(63.6%) foi oferecido e acho relevante.          (0%) não f oi oferecido e não acho relevante. 

(0%) foi oferecido e não acho relevante.       (36.4%) não foi oferecido e acho relevante. 
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Entrevistado 3: 
 
 
Formei em 2016. Na minha época não tínhamos esse tipo de atendimento psicológico. Acho 
importante para os alunos atuais que serão os futuros "advogados”. É saber que também pensava 
assim quando estava fazendo faculdade. Até porque o mercado jurídico nos massacra. O fato de 
sair de uma faculdade de direito após 5 anos estudando e depois ter que estudar no mínimo 1 ano 
pra conseguir passar numa OAB, e ainda não conseguir advogar porque o mercado de UNAÍ tá 
saturado, deixa o ex aluno desesperado. Só quem passa pela situação compreende o que estou 
falando. Uma grande quantidade de ex alunos estão nessa árdua caminhada de passar em concurso 
para ter a tão sonhada estabilidade. Porque atualmente os advogados mais antigos não abrem 
oportunidade para os mais novos. E quando abrem querem que trabalhemos igual burros de carga e 
ganhamos uma miséria como estagiário, sendo que já temos OAB e somos advogados também. 
Realmente os alunos que estão estudando pra se formar nessa área jurídica precisará não só de um 
psicólogo, mas também de um psiquiatra. 
 
 

Entrevistado 4: 
 
 
Formei em 2015. No final do meu curso a FACTU estava incluindo esse mecanismo na instituição, 
mais eu particularmente não utilizei tal serviço. Em minha opinião, principalmente na advocacia, 
se o profissional deixar o psicológico prevalecer à pessoa fica louca, digo isso por experiência 
própria. Contudo, desde o início tendo tal acompanhamento creio que ajudará grandemente o 
acadêmico e o futuro profissional. 

 

O atendimento psicológico durante a formação acadêmica visa auxiliar o acadêmico a 

lidar com inseguranças, medos, angústias e frustrações que podem vir a surgir ao longo da 

graduação, para que ao fim os estudantes estejam prontos para lidar com os problemas e se 

ajustarem a sua nova realidade, após a graduação, o que inclui, se adaptaram ao mercado de 

trabalho (BAGARDI et al, 2006). 

Ficou constatado em documentos da Factu que o projeto “Núcleo de Atendimento 

Psicopedagógico e Profissional” teve seu indicador no segundo semestre de 2011. (FACTU, 

ANEXO 2011). Contudo, pode-se notar que houve uma falha na divulgação do atendimento 

psicológico, faltou uma comunicação mais ampla entre a faculdade e seus acadêmicos, pois 

muitos nem sabiam que havia o atendimento à época em que formaram. 

Segundo Neves (2007), o mercado de trabalho tem evoluído cada vez mais e a 

educação superior aumenta estrategicamente sua importância no desenvolvimento social das 

regiões, porém ainda se tem uma baixa porcentagem de brasileiros buscando qualificação 

superior, cerca de 11,5% apenas dos jovens de 18 a 24 anos. 

Acerca desse assunto, foi abordado aos egressos da FACTU o que a formação na 

instituição agregou em suas carreiras, com a seguinte pergunta, na qual puderam expressar 

suas respectivas opiniões: 
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▪ O mundo atual busca sempre por mão de obra especializada. Você considera que sua 

formação acadêmica foi primordial para agregar à sua carreira profissional mais 

oportunidades de emprego? Justifique. 

(72.7%) sim, foi primordial. 

(27.3%) não, pois estou desempregado (a). 

 

Entrevistado 5: 
Formei em 2018. Não. Eu acho que ter um diploma não ajudou muito. Porque tem muita gente 
formada e desempregada. Se diploma fosse garantia de emprego, tinha muita gente trabalhando e 
não vivendo na informalidade como muitos.  Eu acho que se você tiver vários contatos você 
consegue um emprego até razoável independente se tiver experiência ou não. 
 
 

Entrevistado 6: 
Formei em 2018. Sim, como já comentado na resposta nº 2, a instituição por oferecer cursos, 
lecionados com muita qualidade através de profissionais bem qualificados, forma grandes 
profissionais aptos a ingressar com facilidade no mercado de trabalho, visto o comprometimento 
da instituição na formação de profissionais bem qualificados e por ser uma instituição de renome 
na região do noroeste e no País. 
 
 

▪ Atualmente, você está atuando na área jurídica? Se sim, descreva um pouco sobre o 

seu trabalho. 

(18.18%) desempregado (a).                          (9.09%) trabalhando em outro ramo. 

(45.45%) trabalhando na área jurídica.       (27.27%) estudando, pois almeja concurso. 

Atualmente os entrevistados estão: 

 
 
Entrevistado 1: Sou servidor público efetivo num cargo que não carece de formação em direito 
para ocupa-lo, entretanto, as funções na qual desempenho atualmente, o conhecimento na área do 
direito, especificamente no ramo do direito administrativo, facilitou e melhorou a execução das 
minhas atividades que consiste em elaborar projetos de leis, com posterior revisão do advogado 
responsável; elaboração de decretos, portarias, contratos de pessoal, rescisão contratual, 
elaboração de termos aditivos de contrato e elaborar termos de posse para admissão de servidor 
aprovado em concurso público, bem como analisar os documentos pertinentes para a investidura 
do servidor no respectivo cargo. 
Entrevistado 2: Sim! Sou do Direito do agronegócio, uma área apaixonante! Sempre foi um 
sonho aplicar o curso de direito dentro dá área do agronegócio! Conhecer o funcionamento e os 
desafios dos mais importantes sistemas agroindustriais e seu regime jurídico no Brasil e as 
principais características e preocupações práticas para a elaboração e análise dos principais títulos 
e instrumentos contratuais utilizados nos mercados do agronegócio. 
Entrevistado 3: Não. Estou desempregado(a). 
Entrevistado 4: Não, almejo por concurso. 
Entrevistado 5: Atualmente não estou trabalhando, estou me dedicando aos estudos, mas a base 
formada pela instituição foi essencial pro meu desenvolvimento. 
Entrevistado 6: Atualmente ainda não estou inserido no mercado de trabalho, estou estudando 
para concurso público. 
Entrevistado7: Sim estou atuando, em parceria com outros colegas, porque ainda não e possível 
me dedicar exclusivamente à advocacia. Estou atuando em causas no Juizado Especial civil. 
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Entrevistado 8: Não, trabalho em outra área. 
Entrevistado 9: Estou em Belo Horizonte fazendo o curso sobre justiça restaurativa, pois 
trabalho com a suase nas medidas socioeducativas com adolescentes. 
Entrevistado10: Atualmente resido e advogo no município de Chapada Gaúcha/MG é só tenho 
a agradecer as graças e bênçãos derramadas sobre mim e o meu trabalho. Esse mês de abril 
completo três anos de atividade jurídica. 
Entrevistado 11:Atualmente não estou atuando em área jurídica, porque os advogados antigos 
apenas te exploram e escravizam. E eu não tenho dinheiro pra abrir meu próprio escritório de 
advocacia. Estou devendo o FIES porque financiei o curso de direito e ainda não tive como 
trabalhar nessa área, porque Unaí já tá saturado de advogado.  Pra quem é rico, ou conhece gente 
rica, todas as portas se abrem, "mas pra quem é pobre não te dão oportunidade". Os mundos fora 
da faculdade caros alunos atuais, é barra pesada. Nada do que dizem aí dentro é verdade, eles 
falam coisas boas sobre o curso de direito, para manter os alunos aí pagando o curso caro deles. 
Quando você se formar vai entender o que eu estou dizendo aqui na pesquisa. Quando vejo um 
aluno de direito eu sinto é pena dele. Se eles imaginassem o que realmente os esperam aqui no 
mercado de trabalho na área jurídica e de estudos pra concurso público, acredito que mudariam 
hoje de curso. Se eu tivesse essa orientação quando ainda estudava teria feito tudo diferente, mas 
ninguém nos conta isso. Faria uma faculdade de administração que você já sairia trabalhando, ou 
contabilidade, ou ainda pedagogia que você já ia dar aula e ganhar seu dinheiro na sua área de 
formação. Porque pelo menos você vai sair com uma profissão concreta. Porque o BARCHAREL 
ADO EM DIREITO (é o mesmo que nada). O ADVOGADO que passa na OAB e é pobre (vai 
trabalhar como estagiário para os advogados que já estão ativos no mercado, isso é, ralar igual um 
condenado e ganhar uma mixaria). E o ALUNO QUE TERMINA A FACULDADE E QUE NÃO 
TIRA A OAB, E OPTA POR ESTUDAR PRA CONCURSO, (vai estudar só se tiver dinheiro pra 
custear cursos caros pra ter possibilidade de passar em concurso). O ALUNO QUE TERMINA A 
FACULDADE E É POBRE, QUE NÃO TEM DINHEIRO PRA PAGAR CURSINHO CARO 
PRA ESTUDAR PRA CONCURSO, NÃO TEM CONHECIDOS QUE SÃO ADVOGADOS 
PRA O AJUDAR A INCLUIR ELES NO MERCADO DA ADVOCACIA, vão trabalhar em loja, 
em posto de GASOLINA ou em supermercado, pois conheço vários, não que não seja descente, 
pelo contrário é um trabalho digno, mas poxa fizemos uma faculdade de cinco anos e não temos 
oportunidade no mercado de trabalho para atuar em nossa área de formação? Pois é, vai trabalhar 
em pé de igualdade com quem não tem faculdade, dá MESMA FORMA SE NÃO TIVESSEM 
GASTADO UM RIO DE DINHEIRO COM FACULDADE. Bem-vindo estudantes atuais de 
direito ao mundo jurídico. (OBS: A realidade aqui de fora é cruel). 
 
 

Lobato (2003)pontua que há uma grande crise na carreira jurídica, sendo notoriamente 

verificado pelo grande número de reprovações no exame da ordem, contudo a carreira jurídica 

continua crescendo e desenvolvendo novas vocações para os jovens que gostam de assumir 

riscos e se dedicam a usufruir e retirar o melhor possível em uma formação de qualidade nas 

instituições, conseguindo assim se destacarem perante esse competitivo mercado liberal. 

O aluno que souber tirar proveito da formação que teve, dos estágios, da experiência 

levadas em sala de aula obterá o melhor que uma formação superior pode oferecer. O 

mercado de trabalho é bastante competitivo e ao mesmo tempo muito carente de profissionais 

qualificados em diversificadas áreas profissionais, no entanto há uma grande perspectiva de e 

imediata que pode ser frustrada se não houver uma caminhada durante o processo da 

graduação. Lobato (2003) ainda prevê que alunos bem qualificados, dispostos a aproveitarem 

o que lhes é proporcionado terão uma jurídica estável ou qualquer outra área de formação 

acadêmica que realizarem. 
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Conclui-se que os estudantes da Faculdade de Ciências e Tecnologia de Unaí apontam 

que o curso foi de grande relevância para a melhora de sua situação econômica, com melhor 

posicionamento em atividades de emprego, sejam por meio de concursos ou, no exercício da 

advocacia. É certo que o mercado é seletivo, portanto, alunos que não levaram a sério a 

formação oferecida, também enfrentaram dificuldades nas alocações empregatícias. 

Verificou-se ainda que, ao mesmo tempo em que os egressos da Instituição estudada 

obtiveram resultados positivos economicamente, também, por outro lado, obtiveram 

destaques sociais, tanto no que tange ao prestígio, quanto à estima destes socialmente, já que 

suas atuações são reconhecidamente eficazes para a avanço da mesorregião do noroeste 

mineiro, em todos os sentidos. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A FACTU proporciona aos seus alunos um ensino com qualidade, bons profissionais e 

apoio aos alunos, inserindo atendimento psicopedagógico na instituição. A pesquisa teve 

como objetivo analisar se a FACTU está cumprindo suas obrigações baseadas em seu 

regimento interno, analisando a opinião dos egressos do curso de Direito, observa-se que 

houve muitas contradições nos relatos dos alunos e também se observou falha dos alunos e da 

própria instituição em alguns aspectos.Alguns alunos relataram que não havia atendimento 

psicopedagógico em sua época acadêmica, ao verificar os documentos do início dos 

atendimentos, constatou-se que o projeto teve início em 2011, quando no segundo semestre 

deste mesmo ano, registra-se os primeiros indicadores.  

Levando-se em consideração as respostas dos egressos e a pesquisa analisada através 

dos documentos disponibilizados pela FACTU, fica a análise do perfil dos egressos da 

FACTU onde muitos conseguiram inserir-se no mercado de trabalho, porém não se pode 

generalizar, foram entrevistados apenas 10% dos formandos entre os anos de 2015 e 2018, 

sendo que obteve-se resposta apenas de 44%. 

Sabe-que a formação superior não garante que um aluno será inserido no mercado de 

trabalho, pois é muito competitiva a carreira jurídica, porém o aluno que obtém boa formação 

e realiza sua graduação com foco e disposto a correr todos os riscos que existem no mercado 

de trabalho liberal conseguirá usufruir do que a profissão e a instituições de ensino superior 

podem proporcionar a um profissional. 

Com a chegada da instituição na mesorregião, constatou-se um aumento considerável 

na economia local, desde a contratação de professores até o surgimento de empregos indiretos 
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como funcionários temporários e ao fornecimento de matéria prima para o funcionamento da 

sede. Sendo uma das pioneiras trouxe a realização do sonho de muitos cidadãos locais e até 

mesmo das cidades próximas que vieram em busca da realização profissional. 

Fica a oportunidade de novas pesquisas em relação a esse tema e a qualquer outro 

tema que envolvam os egressos e o mercado de trabalho da mesorregião Noroeste de Minas. 

Há um enorme leque a ser explorado acerca do tema em pauta que pode ser acrescentado ao 

crescimento e à formação acadêmica disponibilizada pela pioneira em Educação Superior na 

cidade de Unaí, e uma das pioneiras na mesorregião do Noroeste Mineiro, região grande em 

população e área de extensão e que ainda tem muito a crescer, tanto economicamente quanto 

socialmente. 
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