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Vários são os rostos que fazem e que se beneficiam da ciência, 

tornando-a uma atividade coletiva, que relaciona “Laboratórios” e 

cotidianos, cientistas e sociedade... Diversa também é a natureza do 

trabalho científico, como também são as ciências: humanas, exatas, 

da natureza. Tudo é ciência, tudo é diverso, é o que faz da “ciência 

em si”. É com esse espírito que a revista ASA Palavra relê Operários 

(1933) de Tarsila do Amaral em A ciência em si (1997) de Gilberto Gil 

no contexto de produção científica, valorizando o espírito de diversi-

dade do fazer científico. 

A ASA-Palavra, como revista acadêmica, é fruto dessa realidade diver-

sa da ciência e partilha desse espírito, propiciando ao leitor percebê-

-lo em suas páginas ao apresentar artigos de áreas e temas vários, 

fomentando, assim, o debate entre pares e autores e leitores.   
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Apresentação
Vários são os rostos que fazem e que se beneficiam da ciência, tornando-a uma ativida-

de coletiva, que relaciona “Laboratórios” e cotidianos, cientistas e sociedade... Diversa 

também é a natureza do trabalho científico, como também são as ciências: humanas, 

exatas, da natureza. Tudo é ciência, tudo é diverso, é o que faz da “ciência em si”. É 

com esse espírito que a revista ASA Palavra relê Operários (1933) de Tarsila do Amaral 

em A ciência em si (1997) de Gilberto Gil no contexto de produção científica, valorizando 

o espírito de diversidade do fazer científico. 

A ASA-Palavra, como revista acadêmica, é fruto dessa realidade diversa da ciência e 

partilha desse espírito, propiciando ao leitor percebê-lo em suas páginas ao apresentar 

artigos de áreas e temas vários, fomentando, assim, o debate entre pares e autores e 

leitores.   

Boas leitura e boas reflexões!

      Sofia Martins Moreira Lopes 

       Huener Silva Gonçalves





Epígrafe
A ciênciA Em si

Se toda coincidência

Tende a que se entenda

E toda lenda

Quer chegar aqui

A ciência não se aprende

A ciência apreende

A ciência em si

Se toda estrela cadente

Cai pra fazer sentido

E todo mito

Quer ter carne aqui

A ciência não se ensina

A ciência insemina

A ciência em si

Se o que se pode ver, ouvir, pegar, medir, pesar

Do avião a jato ao jaboti

Desperta o que ainda não, não se pôde pensar

Do sono do eterno ao eterno devir

Como a órbita da terra abraça o vácuo devagar

Para alcançar o que já estava aqui

Se a crença quer se materializar

Tanto quanto a experiência quer se abstrair

A ciência não avança

A ciência alcança

A ciência em si

      

  

 Gilberto Gil (1997)
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PAULO FREiRE EncARcERADO: EnTRE A LiBERDADE E A PRisÃO

Lúcio Alves de Barros

RESUMO: No artigo em apreço, utilizei a concepção de educação de Paulo Freire - especialmente na obra que 

completa 50 anos neste ano, “Pedagogia do Oprimido” - no intuito de compreender os processos educativos 

levados a efeito na escola em funcionamento numa Penitenciária Feminina de Belo Horizonte (MG). A despeito 

do uso ostensivo das ideias freirianas por muitos estudiosos que defendem a ideia de ressocialização, via a 

educação, são claras as contradições do seu pensamento em relação à realidade da educação na prisão. A 

começar pela ideia de conscientização, não é difícil problematizar o ideário de liberdade, da dialogicidade, de 

emancipação e da possibilidade do homem ser mais.

PALAVRAS-CHAVE: Paulo Freire, educação, prisões

À GUisA DE inTRODUÇÃO

Já se passaram mais de 20 anos em que trabalhei em um Serviço de Educação Popular (SEP/JF). Na-

quele tempo, lidávamos com sindicatos e movimentos sociais. Foi o primeiro contato que tive com a obra de 

Paulo Freire, “Pedagogia do Oprimido”, cuja leitura era obrigatória e necessária, dado a possibilidade de inter-

venção em grupos de jovens e adultos que, imersos no “saber alienado”, poderiam “ser mais” ao vislumbrar 

outro mundo, outra vida.  

Adulto e calejado com as iniciativas na década de 1980 em grupos sindicais, coloquei-me na descon-

fiança da pedagogia libertadora de Freire. Como retirar a pessoa oprimida de suas condições revelando a ela 

um outro mundo? Como conscientizar adultos, a maioria responsáveis pela família, que uma outra vida era 

possível e como não despertar neles outro desejo que não fosse o de poder enquanto se achavam “cons-

cientes” de sua condição objetiva de vida? Tempos se passaram e observei o “novo sindicalismo” decolando, 

substituindo direções pelegas e mostrando que o ser mais não era mais do que modificar o poder e buro-

cratizar os estabelecimentos sindicais em nome de mais e mais poder. Enclausurados em seus gabinetes, o 

“ser mais” tornava-se “ter mais”, especialmente para as lideranças - muitas ditas revolucionárias - e os que 

se alinhavam a ela. Depois percebi que tais relações aconteciam também em escolas, instituições públicas, 

organizações privadas e até em universidades. A agulha no olho reapareceu na pesquisa sobre as mulheres 

estudantes, jovens e adultas em uma penitenciária feminina na capital de Belo Horizonte1. Em tela, o objetivo 

de entender as práticas pedagógicas, o que as alunas pensavam do processo de escolarização e o como po-

deriam utilizar o espaço escolar como meio e fim de libertação.

1 O artigo em apreço está baseado nas informações provenientes da pesquisa. Educação encarcerada: um estudo sobre mulheres reclu-
sas e estudantes na capital de Minas Gerais. Relatório de pesquisa apresentado à Pró-reitoria de Pesquisa da Universidade do Estado 
de Minas Gerais (UEMG), Belo Horizonte, 2017. Agradeço ao apoio da UEMG e da FAPEMIG, sem os quais seria impossível a conclusão da 
pesquisa. 
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A EDUcAÇÃO nA PRisÃO

Encontrar os oprimidos em prisões não é tarefa difícil. Na penitenciária feminina lá estão a traba-

lhadora desqualificada, a mulher domesticada e violentada, a jovem usuária de drogas, a mãe com muitos 

filhos e membros de famílias provenientes de histórias de sofrimento, violência e pobreza. Talvez, por isso, 

encontrei muitas pesquisas sobre a educação em estabelecimentos prisionais lançando mão da “Pedagogia do 

Oprimido” como se fosse fácil e possível, em ambientes de privação de liberdade, implantar a concepção filo-

sófica-existencial do professor Paulo Freire. O paradoxo chega a ser ingênuo: educar para a liberdade aqueles 

que se encontram em regime de privação de liberdade. Tarefa difícil, senão, impossível. A minha contribuição 

pode parecer pessimista, e tampouco entendida como verdade única, prefiro que seja compreendida e depois 

criticada. Digo isso, por não acreditar ser possível a utilização do método in totum e, tampouco, o seu ideá-

rio em estabelecimentos escolares enclausurados em prisões. Sabemos como o método Paulo Freire atingiu 

enorme sucesso em universos onde homens e mulheres se reuniram em “círculos de cultura” e, através dos 

“temas geradores” e “universos temáticos”, aprenderam a ler e a buscar uma outra visão de mundo (FREIRE, 

1983, p. 103). Como esperar a funcionalidade deste complexo método em prisões?  

Para iniciar, é preciso lembrar que a privação de liberdade, por definição e, nas próprias palavras, já 

se revela como paradoxo à “educação libertadora”. Se na penitenciária em estudo, as alunas sequer possuem 

a oportunidade de se encontrarem em “círculos”, imaginem se terão a chance de participarem de “situações 

temáticas” capazes de modificar o mundo e a vida possibilitando - a despeito das dificuldades - a fantástica 

transformação de “ser mais”. A proposta de Freire é de difícil manejo: sua fala pensada e escritos incisivos 

não durariam meia hora em debate, dado que não existe o diálogo, a possibilidade de problematização, a 

crítica, a ação, a identificação com o outro e a autenticidade. Porém, a respeito das mulheres encarceradas e 

“sem ninguém”, é possível pensar, na esteira de Freire, sobre o “medo à liberdade”, a “subversão” do outro, 

a “generosidade fingida”, a animalização, a cultura da dominação, a opressão e a coisificação humana. Con-

soante as palavras de Freire (1983), tais processos são violentos e antagônicos à humanidade: 

Basta, porém, que homens estejam sendo proibidos de ser mais para que a situação objetiva em 

que tal proibição se verifica seja em si mesma, uma violência. Violência real, não importa que 

muitas vezes, adocicada pela falsa generosidade a que nos referimos, porque fere a ontológica 

e histórica vocação dos homens – a do SER MAIS (FREIRE, 1983, p. 44 - 45 - grifo do autor).

É compreensível que muitos autores apostem em uma educação libertadora em escolas no interior 

de presídios. A liberdade, a possibilidade humana da dialogicidade, a necessária transformação em si, a 

capacidade de fazer cultura e de mudar subjetividades influencia qualquer leitor de Freire, especialmente 

em seu “Pedagogia do Oprimido”, à crença em uma “pedagogia da esperança”, cujas mudanças podem ser 

realizadas sem medo, lenço ou documento. Tais possibilidades, abertas pelo ser humano, seriam o bastante 

para a crença cega e não desconfiada de sua proposta. 

No entanto, o autor não descarta o contrário, pois é inegável a capacidade humana de controlar a 

alteridade cultivando “ideias fixas e rígidas de ignorância”. A visão cristã de Freire não descarta que homens e 

mulheres se machuquem a ponto de perder a capacidade de “ser”, haja vista que o ser dominado e oprimido 

se encontra distante de sua condição humana de experimentar as “situações-limites” de sua existência com 

eternos retornos, desafios e mudanças. Para Freire (1983), em pensamento próximo ao de Marx, o ser hu-

mano consciente, apesar de suas condições objetivas de vida desfavoráveis, imerso em narrativas fatalistas, 

entendimentos histriônicos e casos que escamoteiam a verdade, é capaz de refazer o mundo em que vive, 



13

possibilitando com seus iguais, processos contínuos de humanização. O inebriar de um homem pelo outro, ao 

contrário, é o passo exato para a escravidão e a alienação, relação na qual são roubados do ser cognoscente 

toda força que lhe possibilita alcançar a liberdade. Este “outro lado do paraíso” - repleto de opressores imer-

sos em alienação - tem como propósito transformar as mentes humanas em depósitos de narrativas vazias 

e ocas, as quais, em ampla repetição sem contestação afundam ainda mais o oprimido no que há de pior no 

mundo dos vivos.  

No “mundo dos cativos” (SYKES, 1958), a escolarização pode existir sem grandes problemas. Busca-

-se, no Brasil, através dela descontar alguns dias de remição da pena. A escolarização ganha pontos também 

na já citada inexistência do diálogo entre “educador/educando”, “educando/agentes penitenciários”, “edu-

candos/educandos”. O outro na prisão é indiferente ao outro em processo de educação para libertação. Na 

cadeia não é bom desafiar os ditames de cima compostos por macro relações de poder e de micro relações 

de sadismo. As palavras de Freire (1983), nesse contexto, não passariam de poesia: 

Quanto mais se problematizam os educandos, como seres no mundo e com o mundo, tanto 

mais se sentirão desafiados. Tão mais desafiados, quanto mais obrigados a responder ao desa-

fio. Desafiados, compreendem o desafio na própria ação de captá-lo. Mas, precisamente porque 

captam o desafio como um problema em suas conexões com outros, num plano de totalidade e 

não como algo petrificado, a compreensão resultante tende a tornar-se crescentemente crítica, 

por isto, cada vez mais desalienada (FREIRE, 1983, p. 80).

A afirmação do autor se assenta em sua concepção de educação problematizadora, existencial e de 

libertação. Em ambiente de reclusão, em “celas de aulas”, facilmente o observador perceberá o como é difícil 

uma situação desafiadora vir à tona, e como é complexo o processo de tomada de conhecimento e crítica do 

estudante. No amargo sabor das palavras em Freire (1983):

(…) o educador já não é o que apenas educa, mas o que, enquanto educa, é educado, em diá-

logo com o educando que, ao ser educado, também educa. Ambos, assim, se tornam sujeitos 

do processo em que crescem juntos e em que os “argumentos de autoridade” já não valem. Em 

que, para ser-se funcionalmente, autoridade, se necessita de estar sendo com as liberdades e 

não contra elas (FREIRE, 1983, p. 78 e 79 - grifos do autor).

Obviamente, em tais estabelecimentos, os professores não se arriscariam a críticas acerca das reais 

condições das estudantes e da educação. Os docentes sequer vão longe das palavras, “são esforçadas”, “al-

gumas são muito inteligentes”, “estudiosas na medida do possível”, “fazem o que podem”. A questão é que 

a “dialogicidade” enfrenta inúmeros obstáculos em estabelecimentos prisionais. E o que esperar da ideia de 

transcendência, do homem crítico, inacabado e certo de sua finitude, “cuja plenitude se acha na ligação com 

seu Criador. Ligação que, pela própria essência, jamais será de dominação ou de domesticação, mas sempre 

de libertação” (FREIRE, 1980, p. 40). Na realidade, inexiste a educação libertadora como telos em políticas 

públicas de segurança nas penitenciárias. Não existe ação crítica e contundente, tanto dos alunos como dos 

professores. Os seres humanos, inconclusos para Freire, não devem ser divididos, repartidos e distanciados 

de outras alteridades. Ao contrário, todo diálogo, rumo à educação libertadora, necessita de proximidade, 

generosidade, atenção, cuidado e amor:

Não há diálogo, porém, se não há um profundo amor ao mundo e aos homens. Não é possível a 

pronúncia do mundo, que é um ato de criação e recriação, se não há amor que o funda. Sendo 

fundamento do diálogo, o amor é, também, diálogo. Daí que seja essencialmente tarefa de su-

jeitos e que não possa verificar-se na relação de dominação (FREIRE, 1983, p. 45).
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Em campo encarcerado não existe o amor, muito menos a esperança e a práxis. Lá se encontram as 

regras “dos de fora” e as regras “dos de dento”. A despeito do ser humano ser reflexivo e capaz, em sua 

criticidade, de transformar a realidade objetiva, observei em minha pesquisa, mulheres domesticadas, ani-

malizadas, escravizadas, humilhadas, impossibilitadas, desumanizadas, manipuladas e estáticas no tempo 

e no espaço. Mais que isso, as reclusas estudantes disseram que sofrem, sentem dor, que são desrespei-

tadas, oprimidas dia a dia e envergonhadas tanto em sala de aula quanto fora dela, a ponto das ações se 

transformarem em obstáculos intransponíveis. Para Freire (1983) estariam elas, ao contrário dos princípios da 

pedagogia problematizadora, sendo vítimas da “educação bancária”, a qual, no Brasil, encontrou terreno fértil 

devido ao passado escravocrata, colonial, patriarcal e autoritário (FREIRE, 1980; WEFFORT, 1980). É necessário 

dizer que as mulheres reclusas são descartáveis e incapazes, em raras exceções, de reagir ao sistema. Elas, 

na verdade, possuem uma visão invertida do mundo. Suas ações são passivas, mecânicas, não produzem o 

mundo e, inconscientes, não passam de “depósitos” de conteúdos que devem ser memorizados, repetidos e 

aceitos como verdades absolutas. 

 Após 50 anos de sua existência, a obra - “Pedagogia do Oprimido” - respira ares da modernidade 

encantados pela poluição da pós (modernidade). Se ela se encontra viva em ambientes universitários “de 

ponta”, escolas de ensino médio e fundamental, o que dizer das escolas em cárcere. No mundo dos cativos, 

a educação bancária apresenta-se em narrações e dissertações constantes. Os conteúdos, distantes das re-

lações dialógicas, são repassados para meros ouvintes, pessoas passivas, vazias e mecanicamente ajustadas 

aos conteúdos repetidos e selecionados a dedo. Não se espera outra coisa, senão a memorização – como se 

até isso fosse possível em presídios – a repetição, a disciplina, a docilidade, a acomodação e a adaptação. 

Nessa relação, o educador é o representante perfeito da alienação, da repetição do discurso opressor, da 

“generosidade fingida” e da infantilização dos que andam “por fora” do terreno social. Em consonância às 

palavras de Freire (1983), associados à concepção e práticas bancárias...

(...) a que juntam toda uma ação social de caráter paternalista em que os oprimidos recebem 

o nome simpático de “assistidos”. São casos individuais, meros marginalizados, que discrepam 

da fisionomia geral da sociedade. “Esta é boa, organizada e justa. Os oprimidos, como casos 

individuais, são patologia da sociedade sã, que precisa, por isto mesmo, ajustá-los a ela, mu-

dando-lhes a mentalidade de homens ineptos e preguiçosos”. Como marginalizados, “seres fora 

de” ou “à margem de”, a solução para eles estaria em que fossem “integrados”, “incorporados” 

à sociedade sadia de onde um dia “partiram”, renunciando, como trânsfugas, a uma vida feliz... 

(FREIRE, 1983, p. 69 – Grifos do autor)

 É bom lembrar que o autor se refere aos oprimidos. Mas a questão, abrangente, a meu ver, é a acep-

ção de que, nas cadeias, mulheres e homens não estão “fora de”, mas “sempre estiveram dentro de”, pois 

tanto os encarcerados como as encarceradas são transformados(as) em “seres para outro”. Seres incorpora-

dos e funcionais a uma estrutura que, no caso em tela, faz movimentar, configurar redes, emprestar funções, 

corporativismos, identidades, profissões e razões de ser. A funcionalidade do ser que produz “crimes” e o 

“estar dentro” como protagonista da estrutura penal é lembrada por Brant (1994) ao citar Karl Marx: 

Um filósofo produz ideias, um poeta poemas, um pastor sermões, um professor tratados etc. 

Um criminoso produz crimes. Se considerarmos de perto a ligação desse último ramo de pro-

dução com o conjunto da sociedade, nos afastaremos de muitos preconceitos. O criminoso não 

produz somente crimes, ele produz também o Direito Penal e, em consequência, também o 

professor que produz cursos de Direito Penal e, além disso, o inevitável tratado no qual este 

mesmo professor lança no mercado geral suas aulas como “mercadorias”. Isso implica o aumen-

to da riqueza nacional, sem contar o gozo privado que o manuscrito do tratado proporciona a 
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seu autor. Como nos diz uma testemunha qualificada, o Professor Roscher. O criminoso produz, 

além disso, toda a polícia e toda a justiça penal, os beleguins, juízes, carrascos, jurados etc.; e 

cada uma dessas categorias profissionais, que constituem outras tantas categorias da divisão 

social do trabalho, desenvolve diferentes faculdades do espírito dos homens, criando novas 

necessidades e novas maneiras de satisfazê-las. A tortura, por si só, suscitou invenções mecâ-

nicas das mais engenhosas e ocupou uma massa de artesãos honrados na produção de seus 

instrumentos (MARX apud BRANT, 1994, p. 36 e 37).

Mais dentro do sistema é impossível ver o marginalizado em privação de liberdade. A despeito de sua 

alienação, a “máquina de depósito” é inconsciente aos conteúdos que lhe enchem a mente e o espírito. Toda 

sua vida, especialmente quando encarcerada, reflete a estrutura de um poder que está além ou já estava lá 

quando ele(a) chegou. Em “celas de aula” o educador organiza o depósito de “comunicados”, de falsos sabe-

res ou do que considera ser a verdade. Quanto mais educadas(os) na concepção bancária, mais interessantes 

são as mulheres e os homens em privação de liberdade para o “mundo opressor”. 

Não ao acaso percebe-se a acomodação das detentas estudantes na pesquisa. As reinvindicações 

de melhores condições para estudar, os problemas com a biblioteca, com os atrasos para chegar em sala, da 

rigidez dos agentes penitenciários e do reduzido diálogo não passam de ruídos, arranhões e gritos que não 

incomodam os atores da administração escolar. O mesmo pode-se dizer dos educadores que, apesar da ciência 

de boa parte dos problemas, não conseguem levar a efeito o privilégio de educar e, “em diálogo com o educan-

do ser educado” (FREIRE, 1983, p. 78). Na relação dialética, educador/educando, Freire afirma que ambos são 

sujeitos conscientes, ativos e jamais submissos aos processos de aprendizagem e crescimento mútuo (FREIRE, 

1980). Para isso, obviamente, espera-se um docente encorajado em falar a verdade acerca “do problema”, sob a 

pena de se tornar uma “liderança” aceita e seguida (FREIRE, 1983, p. 87). Todavia, em campo minado de opres-

são, existente até nas paredes, não há como problematizar sem se tornar “reacionário”, “subversivo”, “proble-

mático” e “desviado”. Aliás, não é bom problematizar certas relações e condicionamentos do cárcere sem ser 

capaz de sofrer retaliações, perseguições e castigos. Isso vale para educando/educador, uma vez que todas as 

condições da prisão operam para que o sujeito não revolucione e/ou transforme o seu lugar; para que o sujeito 

não seja o ator da sua liberdade e dos outros, para que o sujeito não lute em comunhão na busca do ser mais.

A tarefa é complexa: o ideário freiriano, em campo onde seres humanos estão enclausurados por 

longo tempo, pede mudanças profundas na estrutura social. Mutações individuais, micro observáveis e, ao 

mesmo tempo, transformações sociais que viabilizem mudanças macroestruturais, tão longe da realidade en-

contrada nos presídios brasileiros (BARROS, 2017). Em seu favor, Freire pode contar com as experiências que 

atingiram, no final dos anos 1960 e início de 1970, a realidade de camponeses, lavradores e trabalhadores, os 

quais, se conscientizaram nos “círculos de cultura”, tanto no Brasil como no exterior. O seu método encontrou 

eco nas “palavras geradoras”, nos “temas geradores”, “nas situações existenciais” que levaram homens e 

mulheres a entender e modificar a realidade via a codificação/decodificação de suas vidas no mundo (FREIRE, 

1963, 1980, 1983). Muitos se alfabetizaram em menos de dois meses e, outros, encontraram em sua obra um 

eficaz método de política pública para a educação de jovens e adultos (FREIRE, 1963). Também existe a bonite-

za se sua ação na crença ao ser humano. Uma visão cristã do “ser inconcluso”, o qual busca novas roupagens 

no ser mais compartilhado com o diferente e a diferença. A abordagem de Freire, mesmo em espaços cuja 

violência não é escancarada, não deixa de ser incômoda como também profética: 



16

A educação problematizadora, que não é fixismo reacionário, é futuridade revolucionária. Daí que 

seja profética e, como tal, esperançosa. Daí que corresponda à condição dos homens como seres 

históricos e à sua historicidade. Daí que se identifique com eles como seres mais além de si mes-

mos - como “projetos” -, como seres que caminham para frente, que olham para frente; como 

seres a quem o imobilismo ameaça de morte; para quem o olhar para trás não deve ser uma 

forma nostálgica de querer voltar, mas um modo de melhor conhecer o que está sendo, para me-

lhor construir o futuro. Daí que se identifique com o movimento permanente em que se acham 

inscritos os homens, como seres que se sabem inconclusos; movimento que é histórico e que 

tem o seu ponto de partida, o seu sujeito, o seu objetivo (FREIRE, 1983, p. 84 - grifos do autor). 

O ponto de partida para a educação transformadora encontra-se no próprio homem. Diferentemente 

dos animais, somos seres reflexivos e pensamos sobre e para o mundo. Esse mundo real não está distante. 

Ao contrário, defende ele que os seres humanos, imersos em uma realidade estranha, podem dela ressuscitar 

emersos em outra conjuntura já conhecida e modificada. Esse poder transformador faz parte do movimento 

reflexivo sobre o mundo. Homens e mulheres não estão fora dele, pois é a partir dele “no seu aqui e no seu 

agora que constituem a situação em que se encontram ora imersos, ora emersos, ora insertados. (...) Somente 

a partir desta situação, que lhes determina a própria percepção que dela estão tendo, é que podem mover-se” 

(FREIRE, 1983, p. 85 – grifos do autor). 

Perceber a própria subjetividade no “seu aqui” e no “seu agora” em uma prisão não é tarefa fácil, 

tampouco entender a situação na qual as estudantes reclusas estão imersas. Para Freire, é preciso que o 

sujeito tenha a consciência de sua situação para que o passo seguinte se torne um “movimento autêntico”, 

rumo ao entendimento de uma realidade que não se apresenta “como algo fatal e intransponível, mas como 

uma situação desafiadora, que apenas os limita” (FREIRE, 1983, p. 85). Em “instituições totais” (GOFFMAN, 

2001), próprias para dominar e conter indivíduos no tempo e no espaço, creio que dificilmente as estudan-

tes se movimentariam em busca de mudanças. A realidade desafiadora da educação na prisão tem início 

no “como evitar” a padronização de comportamento, a ordem vigente, a vigilância constante, o estigma, a 

violência, o castigo e a perda da individualidade (FOUCAULT, 1999). Mais que isso, como encarar um problema 

do qual o sujeito - privado de liberdade - faz parte como função e garantia da continuidade de todo aparato 

jurídico penal? Como se sabe, toda relação organizacional mencionada se assenta na necessidade do controle 

social. As normas escritas e não escritas, as regras tácitas e manifestas, as doutrinas seculares reunidas na 

esfera do Direito Penal conspiram contra o “criminoso”, especialmente jovem, negro e pobre, e não apela a 

outras esferas jurídicas no intuito de solucionar um problema. Em algum momento no Brasil, tornou-se co-

mum a utilização desse “direito” como ultima ratio, última possibilidade de controle formal dos indivíduos 

em transgressão. Não ao acaso se fala em Estado Penal, no qual o encarceramento em massa aparece como 

tecnologia básica de controle daqueles que são vítimas da pobreza, da miséria, da dependência do Estado, 

do preconceito e da discriminação.

 Freire (1983) alerta para a necessidade de superar a visão mágica e ingênua do mundo abrindo 

espaço para o ato do sujeito se perceber. Ao entender a realidade em seu entorno, o individuo torna-se 

capaz de objetivá-la e, posteriormente, transformá-la. No entanto, creio ser difícil, em situações adversas, a 

presente superação, dado que estou me referindo a mulheres/estudantes que, além de encarceradas, são 

pobres, em sua maioria negras, jovens e chefes de família. Carregam elas ainda algo de contemporâneo, a 

associação ao tráfico, à feminização da criminalidade e a cultura do ódio. São fatos que devem fazer parte da 

educação problematizadora que, sem dúvida, coloca a concepção freiriana, no mínimo, em pleno paradoxo. 
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 É notável que a educação no cárcere, nada tem a ver com processos emancipatórios, preparação de 

indivíduos aptos a criticidade, à transformação da realidade, ao diálogo, à iniciativa e à reflexão. Pelo contrá-

rio, as reclusas/estudantes, professores, agentes penitenciários e funcionários são “manipulados” e “invadi-

dos” por um mundo que não conhecem e tenho dúvida se realmente desejam conhecer. A visão invertida do 

que é o bom, é própria das ações antidialógicas nas quais os opressores não negam esforços para oprimir, 

dividir, roubar subjetividades, conquistar palavras e imprimir sua cultura. Para Freire (1983, p. 164, 165), “não 

há realidade opressora que não seja necessariamente antidialógica, como não há antidialogicidade em que 

o polo dos opressores não se empenhe, incansavelmente, na permanente conquista dos oprimidos”.

 Diante das palavras de Freire (1983), é compreensível a dificuldade das detentas em aceitar ou rei-

vindicar o que, pelo menos em teoria, advoga a Lei de Execução Penal (1984), a Constituição de 1988, a Lei nº 
12.433 de 29/06/2011, que alterou a Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984 e, tantas outras que, além da escola-

rização garantem cuidados em relação à higiene, às doenças transmissíveis, à saúde, à justiça, à segurança, à 

vigilância (apesar da privação de liberdade), dentre outros. Na realidade, o sistema penitenciário jamais terá 

a imagem que fazem dele o aparato jurídico. As prisões são exemplos perfeitos do Estado de Não Direito que 

marca a história do Brasil. Seria muito exigir, de qualquer proposta em educação, o mínimo necessário para 

que as estudantes fossem tratadas como “seres em si”. A condição precária de tudo não importa a todos: 

as estudantes reclusas são “seres para outros”, dominadas em tempo, em espaço e nas experiências histó-

ricas da vida. São mulheres distantes da “comunhão” com o mundo. Injustiçadas, elas seguem desunidas, 

desorganizadas e silenciadas. A “cultura do silêncio” é moeda corrente, e a fala da “liderança” é a “de quem 

manda” e incorpora o que há de pior no opressor.2 Distantes da “co-laboração” e de práticas “comunicantes”, 

“amorosas”, “sim-páticas” e “libertadoras”, as estudantes reclusas podem muito bem representar o que 

Freire (1983) aponta como “morte em vida”, “exatamente a vida proibida de ser vida” (FREIRE, 1983, p. 201). 

Nesse sentido, é obrigatório perceber que nas “sombras de gente” a serem socializadas, e sempre submetidas 

a relações humilhantes, é crônica a falta de relações para o reconhecimento do porquê e do como transformar 

e modificar a realidade em que vivem.  

O terreno seria fértil para a concepção freiriana de educação: a maioria das estudantes em privação 

de liberdade (54%), possui o ensino fundamental incompleto. Uma outra grande parte - 40% - possui o en-

sino médio incompleto. A educação na penitenciária é própria da “Educação para Jovens e Adultos” e erro 

por pouco na afirmação de que muitas são analfabetas funcionais. Um ponto importante é o interesse quase 

unânime das alunas em continuar nos bancos escolares. Muitas aproveitam eles para conversar, passar o 

tempo e “mudar os ares”. Mas é preciso defender que a educação em prisões é, antes de tudo, um direito 

e não muito longe uma necessidade. Freire (1983) caberia como luva na aprendizagem de conhecimentos 

básicos, mas devido as situações já mencionadas, dificilmente seria possível as decodificações, co-laborações, 

criatividade e criticidade para “revolucionar” um sistema próprio para moer gente. É óbvio que a concepção 

freiriana se vê encarcerada, tendo que ser modificada, adaptada, desacreditada ou esquecida. Transformar a 

educação bancária das prisões levaria tempo e não seria, com raras exceções, tal como apregoa Freire (1983). 

É preciso afirmar categoricamente que a prisão já nasceu como uma instituição fracassadas e, nela, 

com raras exceções, é impossível criar ferramentas para libertação e emancipação humana. O pensamento 

2 Aqui reside um poderoso argumento de Freire (1983): o pior opressor é o que oferece a “hospedagem” perfeita para a opressão. Este 
ser duplo - oprimido travestido de opressor - se constitui um desafio para a pedagogia do oprimido, dado que em ambos (opressores e 
oprimidos) encontramos seres desumanizados, animalizados e acríticos em relação aos acontecimentos do mundo real.
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de Freire (1983) é de crença no que é demasiadamente humano. E “ser humano” significa desejar ser mais, 

com humildade, liberdade, solidariedade, amor e esperança em si e para o outro. No contexto prisional, a 

presente concepção é perdida no tempo e no espaço, ficando sequestrada sob a possibilidade de fatos e 

acontecimentos que sequer foram resolvidos em escolas livres e democráticas. A concepção freiriana nos 

garante sim, uma esperança: adaptada como “projeto” a possibilidade de escolarização pode ser avaliada 

como política pública e ser utilizada ali e acolá. A abordagem humanista de Freire não impede experiências 

problematizadoras, mudanças culturais, adaptações a curto, médio e longo prazos. Porém, não é possível fugir 

da contradição inerente e produzida pelo sistema prisional. A contradição é básica, dado que é inegociável a 

vocação ontológica do homem em ser sujeito de sua história, crítico de suas circunstâncias e inconcluso no 

ato de aprender a ser mais. As condições nas quais encontramos a educação no presídio em questão, exige, 

no caminho freiriano, mudanças permanentes, políticas abrangentes e atores/sujeitos de transformação. Esse 

caminho, aproxima-se bastante de uma utopia, mas não deixa de ser uma possibilidade para a construção 

de dias melhores. 

O interesse em interpretar a educação em “celas de aula”, na concepção freiriana, notadamente em 

“Pedagogia do Oprimido”, recai no esforço de libertá-la de adaptações no sistema prisional. Contudo, encar-

cerada, sua concepção - à luz da pesquisa em apreço -, não deixa de exigir mudanças significativas: 

É preciso derrubar a ideia de que a pessoa em privação de liberdade não possui o direito à educação. 

Além das regras e normas que asseguram este direito, é de suma importância o entendimento de que não se 

trata de privilégios. A Lei nº 12.433 de 29 de junho de 2011, se constituiu como ponto de consolidação da educa-

ção no cárcere e cumpre aos atores que estão no interior dos muros a maturação e desenvolvimento de suportes 

para que ela funcione de fato. Ainda em relação ao direito à educação, não é possível garanti-lo com o modelo 

de encarceramento levado a efeito pelo Estado Penal. Um mecanismo de mudança seria o “direito à lei”, levan-

do a efeito a concessão de livramento condicional, indultos, progressão de regime, a remição de dias da pena 

por trabalho ou estudo, evitando a superlotação, as precárias condições de vida, o superdimensionamento dos 

mecanismos de segurança, de ações disciplinares e castigos. Condições contrárias ao que foi dito, abrem espaço 

para ações não ressocializadores e não dialógicas, resultando em corrupção e falência do sistema. 

É urgente a qualificação dos agentes-penitenciários em relação ao processo de escolarização. Raras 

são às vezes que eles não aparecem como obstáculos instransponíveis para os estudantes. É comum as dis-

centes reclusas reclamarem das revistas indevidas, faltas por causa de castigos, atrasos por perseguição e 

desentendimentos antes do início das aulas. 

Importante discutir a efetivação de práticas pedagógicas de qualidade. Longe da educação bancária, 

a criatividade dos docentes deve prevalecer. Para isso, a liberdade deve orientar os professores bem como 

a possibilidade de ir além das regras da escolarização. A qualificação do quadro passa pela efetivação por 

concurso e pela estabilidade não somente para ensinar, mas para a garantia da segurança e do exercício da 

profissão. Qualificado para atuar em prisões, cumpre ao professor a mudança do ambiente hostil que perpas-

sa as celas e as atividades em sala de aula. 

Ainda sobre a qualidade da educação, não é possível que o cotidiano escolar seja abalado por aconte-

cimentos do “mundo dos cativos”, como revistas, rebeliões, disputas por recursos, lei do silêncio, submissão 

a autoridades informais, uso da força física, violência e normas tácitas impostas pelos próprios detentos. Em 

relação à qualidade do ensino, não é desejável jornadas reduzidas de aula, falta de professores por longo 
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tempo, escassez crônica de materiais, infraestrutura inadequada, falta de profissionais de educação, descon-

tinuidade de conteúdo, confusão curricular e insegurança acadêmica. É necessário um currículo flexível, sob 

a conjuntura de um Plano Político Pedagógico também flexível, práticas didáticas (in)formais, documentação 

em dia e legitimada pelo Estado e acompanhamento pedagógico contínuo capaz de responder à necessidade 

educacional do encarcerado. A participação da sociedade civil é de capital importância, tanto para a manu-

tenção de processos de accountability, como para a garantia da proteção dos direitos humanos capazes de 

modificar o modus operandi de dor e sofrimento que perpassa o cárcere.   

A demanda por educação ainda é menor que a do trabalho no sistema prisional. São necessários ins-

trumentos e ações de motivação - como a remição da pena - para que as (os) reclusas (os) possam usufruir 

da escolarização em cela e após o cumprimento da pena. Nesse caso, a educação aparece como um vigoroso 

elemento profissionalizante e ressocializador. Finalmente, a escola não pode ser somente um apêndice do 

aparelho repressor do Estado, no intuito da manutenção da ordem, da disciplina, da hierarquia e da harmonia 

institucional, sob pena de reforçar o discurso negativo e antidialógico acerca da educação nas prisões. 
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Um QUADRO DO FEminiciDiO Em minAs GERAis APÓs A sUA 
TiPiFicAÇÃO: A JURisPRUDênciA DO TRiBUnAL DE JUsTiÇA DO 

EsTADO DE minAs GERAis 
 

Luana de Amorim e Silva1 

Huener Silva Gonçalves2

RESUMO: No intuito de compreender os desdobramentos da criação da Lei nº 13.104/15, conhecida como “Lei 

do Feminicídio”, a partir de uma breve introdução de evidências históricas do porquê as mulheres demandam 

medidas protetivas, demonstrando como as questões das construções sociais dos gêneros, as relações 

de poder entre eles, as quais resultam prejudicadas as mulheres em face dos homens. Essencialmente, é 

realizado um levantamento das jurisprudências do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, após a 

criação da referida lei. Finalizado todo estudo histórico, teórico-social, doutrinário e jurisprudenciais, o qual, 

com o levantamento desses dados pode concluir-se a necessidade da criação de leis que resguardem a vida 

e a dignidade das mulheres, e como deve ser interpretada/aplicada a qualificadora Feminicídio.

PALAVRAS-CHAVES: Feminicídio; sociologia jurídica; jurisprudência; TJMG. 

1. PORQUE As mULHEREs DEmAnDAm mEDiDAs PROTETiVAs? 

O estudo das ciências humanas aborda a definição gênero, que não pode ser confundida com sexo, 

uma vez que o sexo se trata da diferença biológica e fisiológica, que também necessita de equidade no 

tratamento desses aspectos. O gênero é uma construção social, fundamentando o argumento de que a desi-

gualdade não é natural. Tal apontamento pode ser observado quando refletimos sobre a legislação em torno 

da questão no Brasil. 

Consoante Harari (2018), historicamente, toda sociedade possui hierarquia e a mais comum entre 

diferentes povos é a hierarquia entre os gêneros. Todos os povos dividiam homens e mulheres e em quase 

todos os lugares os homens foram privilegiados. De forma que a mulher era propriedade do pai, marido ou 

irmão. Quando ocorria algum tipo de violência, como o estupro, o crime não era de violência contra o corpo 

da mulher, e sim violação uma da propriedade do homem. O castigo era a transferência da propriedade. E 

se a mulher não tivesse um dono não havia crime algum. Por fim, o autor afirma que fazia “pouco sentido, 

afirmar que a função natural da mulher é dar à luz, ou que a homossexualidade não é natural, [pois] a maior 

parte das normas (...) que definem masculinidade e feminilidade refletem mais a imaginação humana do que 

a realidade biológica” (HARARI, 2018, p. 156).

No século XIX, além de já existir a luta de classes, em uma época em que os homens pobres também 

não podiam votar, havia um monopólio de grupos e nenhuma distribuição de direitos e universalização da ci-

dadania, mas os códigos de leis nacionais regulamentavam os papeis sociais e relações entres os sexos forma-
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2 Mestre em História pela UFMG, Professor do Ensino Superior da Faculdade ASA de Brumadinho e Técnico em Assuntos Educacionais do 
CEFET MG.
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lizando atitudes repressivas em relação às mulheres. Ativas na economia familiar, ajudando com o trabalho do 

campo, no comércio ou na produção artesanal doméstica, a mulher seria inserida em outras atividades com o 

advento da indústria e do capitalismo, variando conforme a classe em que se encontrava. As que pertenciam à 

classe média e alta, burguesia, podiam contar com empregadas e empregados, permitindo que devotassem ao 

marido, aos filhos e familiares. Já as pobres, continuaram a ajudar no lar, porém, boa parte delas trabalhando 

na indústria, e com isso acumulando jornadas com escasso tempo para descanso. No geral, reforçado por leis 

nacionais, como o Código Napoleônico (1804), a cultura era que o homem tinha a obrigação de prover ao lar 

em todos os aspectos econômicos e a mulher de obedecer, incluindo ter relações sexuais mesmo sem seu 

consentimento. O marido, se necessário, poderia fazer uso da força (PERROT, 2009).

Apesar de, nas últimas décadas, serem contadas 100 mulheres para cada 97 homens, são conside-

radas minorias, pois não possuem essa representatividade nas esferas da vida pública e política. Portanto, 

precisamos entender as condições que as mulheres exercem sua vida sua cidadania. Por isso, precisam-se 

analisar essas questões: trabalhistas, sexual e familiar, para entender essa realidade do feminino e masculino 

(PINSKY; PINSKY, 2015, p. 496). No Congresso Nacional só 9% são representados por mulheres. Ficando para 

atrás até mesmo do Oriente Médio segundo jornal Estadão de 20153.

No Brasil, com o advento da Constituição Federal de 1988, a igualdade torna-se um dos princípios fun-

damentais, estruturantes do nosso Estado Democrático de Direito. Em decorrência disso, o novo Código Civil, 

em 2002, pouco avançou significativamente no que diz respeito a igualdade entre mulheres e homens, mas, 

desconstruiu, definitivamente, o fundamento de que a mulher seria uma propriedade do homem, conforme 

condicionava o Código Civil de 1916.

Essa menção ao aspecto civil serve para demonstrar as influências sociais e culturais que dão certa 

legitimidade aos homens para que ajam com violência para com as mulheres. 

A partir do exposto, são questões balizares desse trabalho: como o poder público se posiciona em 

relação a este aspecto? Tanto na prevenção quanto na coibição? Como os Magistrados vêm entendendo a 

questão? Como é tutelado o direito? Apesar do princípio da igualdade, trazido no art. 5º da Constituição Fede-

ral, porque a mulher precisa que o Estado e a Justiça tutelem de modo diferenciado à violência de gênero? E 

o principal, porque precisamos de leis protetivas em decorrência do gênero feminino?

Para responder essas questões, abordaremos a aplicação da lei do Feminicídio através da análise de 

jurisprudências produzidas pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), com pesquisas quantitativas e 

qualitativas e estudo de casos concretos. A partir disso, serão produzidas tabelas que subsidiarão uma aná-

lise do perfil cotidiano do Feminicídio pelas fontes forenses no estado de Minas Gerais, entre o período de 

promulgação da lei até a atualidade. 

2. TiPiFicAnDO O FEminicÍDiO E As JUsTiFicATiVAs PARA A LEi BRAsiLEiRA

O termo femicídio foi usado pela primeira vez por Diana Russel e Jill Radford, em Femicide: The Politics 
of Woman Killing, publicado em 1992, em Nova York. A expressão já tinha sido usada pelo Tribunal Internacio-

nal de crimes contra as mulheres em 1976 e retornou nos anos de 1990, para ressaltar a não acidentalidade da 

morte violenta de mulheres (MELLO, 2004). Esse não estaria recluso apenas ao ambiente doméstico. Violências 

perpetradas contra a mulher também em outros ambientes, que fossem ocasionadas pela questão de gênero, 

que resultassem em morte, se enquadram no conceito de feminicídio. 

3 CHADE; Jamil, Brasil tem menos mulheres no Legislativo que Oriente Médio, Estadão, 2015, São Paulo. Disponível em: <http://politica.
estadao.com.br/noticias/geral,brasil-tem-menos-mulheresno-legislativo-que-oriente-medio,1645699>. Acesso em: 19 fev. 2017.



23

Mesmo que ainda não punindo efetivamente os agentes, a definição do crime pode mitigar em muito 

o extremo de violência. Em uma esperança bem viva, crê-se que o agressor, o doméstico em evidência, não 

tenha mais a possibilidade de usar argumento de que matou porque tinha “muito ciúme”, porque “amava 

demais”; que movido por esse sentimento a matou. Isso também é feminicídio.

No Brasil, o feminicídio está previsto pela Lei no 13.104, de 09 de março de 2015, que alterou o artigo 

121 do Código Penal Brasileiro, como figura agravante do homicídio. Em Nomear feminicídio: Conhecer, simbolizar 

e punir, DINIZ et al, após fazer uma breve explanação do conceito sócio cultural, definem o feminicídio como “a 

matança de corpos sexuados como mulheres pelo regime político de gênero em um marco patriarcal de poder”. 

Em suma, feminicídio é quando a violência contra a mulher chega ao nível de eliminá-la. Um quadro apresentado 

pelo Mapa da Violência de 2015, organizado pela Cebela/Flacso, justifica a criação da lei citada no país:

O Mapa da Violência 2015 (Cebela/Flacso) mostra ainda o peso da violência doméstica e familiar nas 

altas taxas de mortes violentas de mulheres. Dos 4.762 assassinatos de mulheres registrados em 2013 no 

Brasil, 50,3% foram cometidos por familiares, sendo que em 33,2% destes casos, o crime foi praticado pelo 

parceiro ou ex. O estudo aponta ainda que a residência da vítima como local do assassinato aparece em 27,1% 

dos casos, o que indica que a casa é um local de alto risco de homicídio para as mulheres. (GALVÃO, 2016)

Tal cenário corrobora com a fala de Nadine Gasman, representante da ONU Mulheres no Brasil, que, 

para ela, “primeiro passo para enfrentar o feminicídio é falar sobre ele”4. A criação dessa lei segue orientação 

de organizações internacionais como a ONU, sendo o feminicídio tema da 57ª Sessão da Comissão sobre a 

Situação da Mulher (CSW) da ONU, realizada em Nova York em 2013, com a presença de representantes dos 

45 países-membros.

A tipificação não traz uma resposta definitiva para esse problema, mas permite que seja feita esse 

tipo de estudo para gerar políticas públicas e consciência pública para diminuição dos casos e a tomada de 

medidas de políticas públicas. A impunidade do autor do fato e principalmente a culpabilização da vítima de 

violência doméstica e familiar aparecem na maioria dos casos em que as agressões se perpetuam até o des-

fecho extremo do assassinato. Até mesmo pelo senso comum, em vários tipos de violência contra a mulher a 

sempre o pensamento de encontrar culpa na mulher que sofreu a agressão.

Popularmente não é incomum o conhecimento de casos de mulheres que sofreram violência em casa, 

de diversas formas, reiteradas vezes, por parte de seus companheiros. Tão comum quanto é o conhecimento 

de casos de mulheres que romperam esse ciclo denunciando seus agressores, mas que por um motivo que 

elas consideravam maior, acabaram retornando ao convívio com o agressor. Por isso, tal questão é de compli-

cada resolução, devido que a violência ocorre no íntimo dos lares, onde uma ajuda externa tem difícil alcance, 

o que a torna deveras perniciosa (PASINATO, 2004).

3. UmA AnáLisE sÓciO-JURÍDicA DO FEminicÍDiO Em minAs GERAis A PARTiR DA JU-
RisPRUDênciA PRODUziDA nO TRiBUnAL DE JUsTiÇA DO EsTADO DE minAs 

Para fins de estudo a respeito da Lei do Feminicídio e de como o Tribunal de Justiça do Estado de 

Minas Gerais (TJMG) a tem entendido, fez-se necessário a criação de tabelas para quantificar os recursos, co-

4
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nhecer quais foram, quais os argumentos mais utilizados pela defesa, quais locais mais se registraram recur-

sos sobre a matéria e quantos foram providos. O site desse Egrégio Tribunal permitiu o acesso na integra dos 

acórdãos, dos quais foram extraídos os dados que nortearam a confecção de tabelas5. Foram identificados o 

total de quarenta e três recursos desde a data da vigência da Lei do Feminicídio, sendo que o primeiro ocorreu 

no dia 06/07/2015. A pesquisa foi feita a partir dessa data até o dia 28/04/2017. 

Inicialmente, procurou-se, por meio de um mapa de Minas Gerais, levantar o quantitativo de ações 

de primeira instância por regiões geopolíticas que estão localizadas as comarcas, que assim se apresentam 

distribuídas:

mAPA – DiVisÃO GEOPOLÍTicA E DisTRiBUiÇÃO DE REcURsOs imPETRADOs

 Fonte: SILVA, 2017.

A primeira região onde mais emergiram os recursos foi a região central, totalizando dezesseis. 

Em seguida a região do Triangulo Mineiro, com o total de seis recursos. Em terceiro as regiões do Sul de 

Minas e Rio Doce, com cinco recursos cada uma. No quarto lugar a região do Jequitinhonha e Mucuri, 

com quatro recursos no total. As que apareceram em quinto lugar na colocação foram as regiões do Norte 

de Minas e Zona da Mata, com três recursos em cada. E em último, a região do Alto Paranaíba, com um 

recurso impetrado. Em suma, o predomínio da região metropolitana de Belo Horizonte deve-se a maior 

proximidade da justiça, consequentemente melhor acesso e ao fato de ser a região de maior concentra-

ção urbana do estado. 

5 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS, Pesquisas por acórdãos do TJMG. Disponível em: <http://www5.tjmg.jus.br/jurisprudencia/formEs-
pelhoAcordao.do>. Acesso em 28 abr. 2017.
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A primeira tabela ressaltou quais os tipos de recursos utilizados bem como o total de cada um. 

Tabela 1: Tipologia de recursos impetrados

Tipo de Recurso Quantidade

Apelação Criminal 3

Recurso em Sentido Estrito 19

Habeas Corpus Criminal 21

Total 43

Fonte: SILVA, 2017.

Como pode ser notado, a maioria dos recursos impetrados foram o Habeas Corpus, em segundo lugar 

o Recurso em Sentido Estrito (RESE) e por último a Apelação.

Ao concluir que existiram em maior quantidade o Habeas Corpus, e RESE podemos observar que na 

maioria das vezes os recursos são impetrados no início do processo, para modificar a pronuncia, no caso do 

RESE, ou obter a liberdade do autor dos fatos, no caso do HC. 

A segunda tabela e terceira tabelas destacaram o tipo de crime cometido, qual seja o feminicídio, se 

na forma tentada ou na forma consumada, dentro de cada processo que se pesquisou a jurisprudência, e o 

modus operandi dos mesmos  

Tabela 2: Tipologia do crime

Forma do Crime Quantidade

Tentado 15

Consumado 28

Total 43

Fonte: SILVA, 2017.

Tabela 3: Tipologia do Modus operandi

Modus operandi Quantidade

Golpes de faca 21

Golpes de outros objetos 5

Arma de fogo 7

Atropelamento 1

Asfixia 2

Não consta 7

Total 43

Fonte: SILVA, 2017.

Conforme se pode notar na tabela 2, há a predominância do crime na forma consumado. Já a tabe-

la 3 mostra que os modos mais utilizados para execução das vítimas foram golpes de facas ou golpes com 

outros objetos, atropelamento, asfixia, todos de improvisação no ambiente comum. Somente 7 dos 43 foram 

utilizados arma de fogo, que evidencia o feminicídio como outro tipo de homicídio. Sendo a arma de fogo um 
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meio mais eficiente para o resultado morte é necessário cautela para o porte da mesma. No quinto quadro 

veremos como os crimes ocorreram. 

Pode-se apurar que, na maioria dos casos, corroborando a tese do crime passional e/ou doméstico, 

e que a qualificadora feminicídio é objetiva, também no sentido do modus operandi.

Tabela 4: Modus operandi x Motivação: Inconformismo com o fim do relacionamento.

Modus operandi Quantidade

Uso de faca 11

Outro objeto 5

Uso de armas de fogo 3

Não consta 1

Total 20

Fonte: SILVA, 2017.

Selecionamos casos 20 apurados, todos constaram o motivo sendo a inconformidade do autor como 
fim do relacionamento, 11 foram praticados com uso de faca, 5 com outros objetos, apenas 3 com o uso de 
arma de fogo, e um não constava. Outro ponto que será visto na tabela seis é a natureza desses crimes, li-
gando a relação do modus operandi com utilização de armas brancas ou qualquer objeto para cometer esses 
crimes, em face do sentimento de posse dos homens em relação as mulheres. 

Restando comprovado a objetividade em detectar o tipo de crime com todos esses indícios que ele 
apresenta. Tanto na motivação quando no modo em que ele ocorre. 

Na tabela 5, foi apurada a motivação apontada nas provas que levou o agente a praticar tal conduta. 

Tabela 5: Tipologia da motivação

Motivação Quantidade

Inconformado com o fim do relacionamento 20

Uso de bebida alcoólica ou entorpecentes - combinado com uma discussão 4

Ciúmes 3

Traição por parte da vitima 3

Desentendimentos 2

Outros 1

Não consta 10

Total 43

Fonte: SILVA, 2017.

Nota-se que, na maioria dos casos, o autor do fato atribui a motivação do crime por inconformidade 
com o fim do relacionamento, demonstrando claramente o sentimento de posse que o homem tem em rela-
ção a mulher, ao ponto de não aceitar que esta tenha vontade própria, ou que não pode “pertencer a outro”. 

Infelizmente muita das vezes o acordão não traz a motivação, ou porque não há relatório completo 
dos autos, ou por se tratar de Habeas Corpus, tal recurso dispensa o relatório.

Mesmo nos outros casos apresentados de uso de bebida alcoólica ou entorpecentes, ciúmes de 
alguém e meros desentendimentos, só corroboram para pensarmos que o homem tem um sentimento de 

domínio em relação a mulher, em que uma simples desconfiança ou desavença levam a morte.
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Já na sexta tabela, foram pesquisados os argumentos/fundamentações mais utilizados pela defesa de 

um modo geral, lembrando aqui que algum deles somente podem ser utilizados em um dos tipos de recurso 

apurado. A intenção é demonstrar a repetição das referias fundamentações, e após, comentar sobre o enten-

dimento do Tribunal a respeito deles. 

Tabela 6: Tipologia de fundamentação e argumentos de defesa

Argumentos mais utilizados nos Recursos Quantidade

Alegações de Nulidade 4

Primariedade do réu 3

Inobservância dos art. 312 e 313 do CPP 12

Constrangimento Ilegal 14

Ausência de materialidade 20

Ausência de autoria 23

Para decotar de uma das qualificadoras 17

Ausência de ANIMUS NECANDI 2

BIS IN IDEM 10

Ausência de fundamentação na Decisão 17

Cerceamento de defesa 2

Alegação de ação em legítima defesa 4

Incompetência do Tribunal do Júri 5

Alegação de insanidade do réu 2

Decisão contrária as provas 2

Total 43

    Fonte: SILVA, 2017.

O mais utilizado foi o de não estar comprovado nas provas constantes nos autos, a autoria e em 

segundo a materialidade. Em seguida, como utilizando muitas das vezes do princípio do BIS IN IDEM, 

que quer dizem condenar ou computar a pena duas vezes pelo mesmo ato ilícito, tendo em vista que 

as qualificadoras feminicídio e motivo fútil seriam subjetivas, uma delas teria que ser decotada. Isso 

incidiria, em alguns casos, por exemplo, em desqualificar o processo da competência do Tribunal do 

Júri. O próximo na lista de mais utilizado foi de que a decisão impugnada não teria sido devidamente 

fundamentada. 

Já os argumentos de constrangimento ilegal e inobservância dos artigos 312 e 313 do Código de 

Processo Penal foram usados nos pedidos de Habeas Corpus, pois tratam da prisão preventiva. Os argu-

mentos de nulidade, legítima defesa e a primariedade do réu, foram utilizados muita das vezes para tentar 

o Habeas Corpus ou na Apelação da sentença do Tribunal do Júri. Com o objetivo de anular a sentença, 

tentar uma nova realização de julgamento no Júri e no caso do Habeas Corpus tentar que o réu responda 

em liberdade.

Os menos usados foram a ausência de ANIMUS NECANDI, mas como a maioria alcançou a finalidade, 

torna demasiadamente complicado afirmar que não havia intenção de matar. Seguindo os últimos, cerceamen-

to de defesa, insanidade do réu e de que a decisão tomada seria contrária as provas.
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Na sétima tabela, salientou-se quais foram as respostadas obtidas do TJMG, separas por cada recurso. 

Tabela 7: Tipologia das decisões

Recursos Possibilidade de Decisão Quanti-
dade

Apelação Criminal 

Provido 0

Negado 2

Parcial 1

Recurso em Sentido Estrito 

Provido 2

Negado 4

Parcial 13

Habeas Corpus Criminal

Provido 0

Negado 20

Prejudicado 1

Total 43

        Fonte: SILVA, 2017.

 

Verifica-se que na Apelação na maioria das vezes foi negada e apenas um de forma parcial. Da mesma 

forma o Habeas Corpus, um sendo prejudicado porque o réu estaria solto na data do julgamento. Já no RESE 

a maioria houve provimento parcial, com dois provimentos totais, e apenas quatro negados.

Contrapondo os argumentos, o Tribunal de justiça decidiu na maioria das vezes em dar provimento 

aos RESE’s. Entendimento esse que decidiu por decotar umas das qualificadoras sob o argumento de que ca-

racterizaria o BIS IN IDEM. Encontra-se até mesmo casos em que o Tribunal desqualifica o Feminicídio, mesmo 

a vítima tendo relacionamento com o autor do fato, mesmo o crime acontecendo em ambiente doméstico. 

O que é bem confuso, pois mesmo o crime tendo ocorrido por ciúmes, porque a mulher não quis reatar o 

relacionamento, entre outros, o fato do homem ter a matado torna nítido o pensamento de que esse gênero 

é misógino, ele acha que pode a dominar de tal modo a ponto de tirar-lhe a vida, caso ela não queira acatar 

suas ordens ou não esteja dentro de suas expectativas.

Por fim, a oitava tabela, que destacou a o Recurso em Sentido Estrito observando quantas vezes o 

feminicídio foi decotado e quantas vezes, na fundamentação, o mesmo foi considerado, manifestamente, 

qualificadora de forma objetiva ou subjetiva.

Tabela 8: Tipologia do Recurso em Sentido Estrito para decotar o Feminicídio como qualificadora e 
destas quais foram fundamentadas como Objetiva e Subjetiva

Quantidade de vezes que a qualificadora 
Feminicídio foi decotada

Na fundamentação, quantas vezes o Feminicí-
dio foi considerado, manifestamente, qualifica-
dora de forma:

Sim 4
Objetiva 1

Subjetiva 2

Não 15
Objetiva 7

Subjetiva 6

Não consta 0 Não consta 3

        Fonte: SILVA, 2017.
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Tendo em vista um dado interessante em que a maioria dos pedidos são para decotar o Feminicídio, 

enquanto qualificadora, bem como desclassificar o crime, seja para que não ocorra o Tribunal do Júri, ou a 

fim de obter uma absolvição, ou por receber pena mais branda. Dentro desta temática podemos observar que 

a fundamentação para decotar o Feminicídio é a interpretação, quanto a ser uma qualificadora objetiva ou 

subjetiva, no quadro geral dessa pesquisa restou empatado.

Em que pese o entendimento a respeito da forma subjetiva majoritariamente, pela doutrina, para 

Santos (2016) as qualificadoras subjetivas estão relacionadas a motivação do autor do crime, já as objetivas 

estão relacionadas a forma de execução.

Podemos observar, em uma corrente menor da doutrina, a respeito da forma objetiva da interpre-

tação na aplicação do crime de Feminicídio, Pires (2015) publicou seu entendimento baseado também no já 

consolidado entendimento da aplicação objetiva da lei Maria da penha, a qual é realizada na forma objetiva:

Portanto, se, de um lado, a verificação da presença ou ausência das qualificadoras subjetivas do 

motivo fútil ou torpe (ou ainda da qualificadora do inciso V) demandará dos jurados avaliação 

valorativa acerca dos motivos inerentes ao contexto fático-probatório que levaram o autor a agir 

como agiu, por outro lado, a nova qualificadora do feminicídio tem natureza objetiva, pois des-

creve um tipo de violência específico contra a mulher (em razão da condição de sexo feminino) 

e demandará dos jurados mera avaliação objetiva da presença de uma das hipóteses legais de 

violência doméstica e familiar (art. 121, § 2º-A, I, do CP, c/c art. 5º, I, II e III, da Lei 11.340/06) ou 

ainda a presença de menosprezo ou discriminação à condição de mulher (art. 121, § 2º-A, II, 

do CP).[...]

Por conseguinte, é objetiva a análise da presença do modelo de violência baseada no gênero (ou 

em razão da condição do sexo feminino), positivada na Lei Maria da Penha e na Convenção de 

Belém do Pará e agora incorporada pela Lei nº 13.104/2015 com a expressão “violência domés-

tica e familiar”, já que a Lei Maria da Penha já reputa como hipóteses desse tipo de violência 

aquelas transcritas acima (art. 5º, incisos I, II e III). (PIRES, 2015)

Diante o exposto, podemos concluir que a interpretação do Feminicídio como natureza objetiva do 

crime, além de trazer a eficácia da criação do dispositivo, podendo cumular com outras qualificadoras ob-

jetivas e subjetivas, o que incidiria em uma punição mais severa, o não uso do direito penal como forma 

política de manipulação e a criação de dispositivos meramente simbólicos, mas sim dar efeitos e fazer o jus 

a necessidade de punir e erradicar a violência contra a mulher que é vitimada por sua condição de gênero, 

culturalmente subjugada, a fim de cumprir, também, o princípio constitucional da igualdade ente os gêneros. 

Logo, os números levantados mostram que o TJMG, na maioria dos casos optou em não decotar a 

qualificadora Feminicídio. Na maioria dos casos que não decotaram o Feminicídio, entendendo de forma ob-

jetiva, e no restante, entendendo subjetivamente, decotaram outra qualificadora, por exemplo, o motivo fútil. 

Quando, na maioria das vezes, entenderam de forma objetiva não decotaram o feminicídio e nenhuma das 

outras qualificadoras, sendo essa a forma mais eficaz de aplicação da norma, deixando a cargo do Tribunal do 

Júri decidir. E em apenas três casos o Tribunal não abordou o tema na fundamentação.

Nos casos em que o Feminicídio fora decotado, o tribunal interpretou de forma subjetiva. E em um 

caso a corte decotou o Feminicídio, mas deixou claro que interpreta de forma objetiva. A de se considerar 

estranho, devido que o crime, em tese, pareceu atender todos os quesitos para ser qualificado como Femini-

cídio: a vítima tinha relacionamento com o autor do crime, havia uma relação de ambiente doméstico, poderia 

ser enquadrado como passional, houve menosprezo pela condição de mulher, o agente utilizou um objeto de 

fácil acesso para a pratica da conduta. Todavia, mesmo assim não foi qualificado pelo TJMG. 
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Nesta mesma linha, encontram-se várias jurisprudências do TJMG que entendem de forma objetiva 

e que demonstram claramente esses quesitos a respeito do tema. Como demonstrado nos levantamentos de 

dados, facilmente podemos identificar, qual seja, o que se trata o Feminicídio e que o mesmo não está ligado 

a somente a motivação, mas também o modus operandi, vejamos como fundamenta a corte de forma objetiva: 

Processo: Rec em Sentido Estrito 1.0024.15.201298-3/001

2013983-98.2015.8.13.0024 (1)

Relator (a): Des. (a) Alberto Deodato Neto

Data de Julgamento: 02/08/2016

Data da publicação da súmula: 12/08/2016

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - RÉU PRONUNCIADO - QUALI-

FICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE - MANUTENÇÃO - IN DUBIO PRO SOCIETATE - BIS 

IN IDEM ENTRE MOTIVO TORPE E FEMINICÍDIO  - INOCORRÊNCIA. I - As qualificadoras devem ser 

julgadas pelo Conselho de Sentença, salvo quando forem manifestamente improcedentes. II 

- As qualificadoras do feminicídio (natureza objetiva) e motivo torpe (natureza subjetiva) são 

distintas e autônomas, sendo possível o seu reconhecimento simultâneo, afastando-se, assim, 

o bis in idem.

[...]

Todavia, sem razão, pois, ao contrário do que afirma o combativo defensor, referidas qualifica-

doras possuem natureza distinta. 

O motivo torpe possui evidente natureza subjetiva, pois diz respeito ao mo-

tivo do crime, o contexto fático que fez com que o autor cometesse o delito.   

Já o feminicídio tem natureza objetiva, uma vez que decorre de uma relação objetiva entre o réu 

e a vítima, descrevendo uma conjectura fática objetiva da presença de violência praticada con-

tra a mulher por razões da condição de sexo feminino nas duas hipóteses específicas elencadas 

no § 2º-A do art. 121 do Código Penal, violência doméstica e familiar contra a mulher (inciso I) 

e menosprezo ou discriminação à condição de mulher (inciso II). 

É perfeitamente possível que o crime de feminicídio seja cometido por causa do sentimento de 

posse do homem e seu ciúme excessivo em relação à vítima ou em razão de seu inconformismo 

com o término do relacionamento afetivo, o que caracterizaria, em tese, o motivo torpe, ou por 

causa de uma discussão banal com a vítima, o que configuraria, abstratamente, o motivo fútil. 

A intenção do legislador foi, ao trazer maior rigor na punição desse tipo de crime, conferir uma 

maior proteção à mulher, vítima de condições culturais machistas que lhe impuseram uma con-

dição de submissão ao homem. Não há como afirmar que o feminicídio seria um substitutivo 

ao motivo torpe. 

Conforme se observa, se por um lado é importante essa jurisprudência para que se entenda o que 

é a violência de gênero materializada no feminicídio, da mesma forma, a lei só é efetiva quando o juiz, in-

terpretando objetivamente, trouxer maior rigor na punição desse tipo penal, conferirá uma maior proteção à 

mulher, e garantirá a eficácia da norma.

4. cOnsiDERAÇÕEs FinAis 

A partir do século XX, com a maior participação da mulher na vida acadêmica e política, é que se no-

tam os maiores avanços desses direitos conquistados. Apesar desse reconhecimento, por parte dos homens, 
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dos direitos das mulheres e das leis que garantem esses direitos, é que se pode apurar nos levantamentos 

do estudo prático do capítulo três, que esses são feridos no cotidiano. 

Como as tabelas demonstraram, tendo em vista o modus operandi e a motivação revelada pelos ho-

mens, autores dos crimes, a mulher além de ter todos os seus direitos infringidos, perde também seu direito 

a vida. Quando estudamos a efetividade dessas leis protetivas e as relações de trabalho, por exemplo, vemos 

que as mulheres ainda restam muito prejudicadas.

Outro ponto que se pode concluir, apesar de não aprofundado nesse estudo, é que a natureza des-

ses crimes, ligando o modus operandi, qual seja, utilizar “armas brancas” ou qualquer objeto de fácil acesso 

para cometer esses crimes, justifica a necessidade de maior controle no porte de armas de fogo e da lei do 

desarmamento. Pois, muitas das vezes essas mulheres foram salvas, não por ausência de animus necandi, 

mas porque esses objetos não eram eficazes, impedindo a consumação do ato. 

Com todos os levantamentos realizados, podemos observar que o Feminicídio está ligado ao senti-

mento de poder e posse dos homens em face das mulheres e não uma passionalidade na prática dos delitos. 

Isto reforça, também, a necessidade e a importância das Ciências Humanas no estudo e prática do Direito, 

afim de entender e respeitar a individualidade de cada ser humano, independentemente de seu gênero.

Por fim, ficam os questionamentos que poderão ser respondidos em futuras pesquisas. Por analogia, 

podemos dizer que o Feminicídio poderá ser aplicado em crimes de desigualdade de gênero nas relações de 

diversidade afetiva (como no exemplo dos homossexuais) no âmbito das relações domésticas?
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WERnHER mAGnUs mAXimiLiAn VOn BRAUn:  
PROJETO APOLLO 11  

(Um PAssO GiGAnTEscO PARA A HUmAniDADE)

Rafael Tallarico1 

Laura Gandra Laudares Fonseca2

RESUMO: O Homem descobriu, desde criação, a sua capacidade de melhorar sua condição de vida no planeta. 

Com o passar dos milênios, o “pensar” tornou-se a mola mestra para o agir racional e ético. Com o gradual 

esfacelar da escravidão, a humanidade caminha para a liberdade de todos os indivíduos. O refletir científico 

torna-se imperativo e a revolução industrial no século XIX coloca a ciência como um instrumento de felicidade 

humana. Tal posicionamento científico acaba impondo ao homem no século XX, não apenas olhar as estrelas, 

mas também tentar atingi-las. Isso se concretiza na corrida espacial, guiada por Von Braun, em defesa dos 

EUA, cuja vitória afinal, refletirá o prosperar da causa da liberdade, na sua versão democrática.

PALAVRAS- CHAVE: Liberdade, Conquista Espacial, Ciência, Von Braun

Na Bíblia, quando o homem foi criado, foi-lhe dado o livre arbítrio para escolher entre o bem e mal. A 

saída do Paraíso, como narrada no Genesis, motivada pelo pecado original, o obrigou a trabalhar para trans-

formar a natureza e dela tirar seu sustento, para isso, usando não apenas sua força física, mas também suas 

habilidades intelectuais. 

A noção de Economia nasce neste momento, no qual o homem é obrigado a lidar com o fenômeno 

da escassez. Todavia, a melhoria de sua condição de vida no planeta, seja para fins de moradia, alimentação, 

saúde, entre outros, sempre foi uma constante busca movida pela “razão”: a faculdade de escolher e julgar, 

e por isso, decidir. 

O ser foi criado à imagem e semelhança de Deus. O “sopro de vida” é a capacidade outorgada ao 

homem de pensar, posto constituir alma vivente. Lembrando Platão, o homem é feito de corpo, alma e espí-

rito. Segundo este celebre filosofo ocidental, o homem terá o seu “porvir” decidido a partir das suas ações 

praticadas em vida. Quando mais perto estiver do conceito do “justo”, mais retributivo será o Além. O cristia-

nismo tem uma posição doutrinária original, mas muito bem recepcionada, “a priori”, pela cultura helênica. 

O primeiro desafio das comunidades primitivas era lidar com a escassez, e principalmente, garantir 

a alimentação de seus membros. A caça e a pesca, para as tribos e vilas isoladas, eram suficientes para o 

sustento de todos. A vida era nômade e os homens se mudavam geograficamente conforme as estações.

A descoberta do fogo e o desenvolvimento de utensílios de caça, como o machado (posteriormente 

destinado para combates físicos), constituíram descobertas primordiais para a conquista da terra pelo homem. 

A racionalidade vai conduzindo para a apropriação efêmera, e ainda infante, dos meios destinados à produção.

 1O autor é graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. É mestre em Direito e Justiça e é 
doutorando em Direito Constitucional Estratégico pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais. É 
professor de Direito Internacional Público, Direito Econômico, Hermenêutica e Argumentação, Filosofia do Direito e So-
ciologia Jurídica das Faculdades Asa de Brumadinho/MG e de Sabará/MG.
2 A autora é graduanda em Direito do 03º Período da Universidade Federal de Minas Gerais.
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A Revolução Verde, também conhecida como “Agricultura”, foi a primeira revolução da espécie huma-

na para fins de técnica de produção. O homem volve a terra, cava, semeia, rega, cultiva, até a lavoura estar 

preparada para a ceifa. Na história, foi um passo lunar. O homem se sedentariza. 

À medida que o adensamento populacional vai se acentuando, as tribos e comunidades vão se 

encontrando e a agricultura torna-se um imperativo para a sobrevivência humana. A caça e a pesca não são 

mais suficientes para a sobrevivência. Plantar e colher torna-se condição de vida. A alimentação é a necessi-

dade mais básica da humanidade. 

Com a descoberta da escrita, a história inicia-se do ponto de vista cientifico e epistemológico. Isso 

favoreceu o surgimento das primeiras civilizações politicamente organizadas, sendo a primeira delas o Egito. 

A noção de posse e a necessidade de defesa fizeram surgir as primeiras lideranças políticas, que 

passaram a construir suas cidades, dentro das muralhas, testemunhas da glória e do poder de seus reinos, 

que deveriam existir e por isso, serem defendidos.

No Antigo Egito, nação decorrente da união das coroas Branca (Baixo Egito) e Vermelha (Alto Egito), 

os governantes, conhecidos como faraós, tiveram um entendimento através do qual não bastava apenas agri-

cultura e exército para o domínio pleno de suas terras e de outros povos também. A ciência deveria abrigar 

varias áreas da existência humana, exemplo: a engenharia e a astronomia. 

Os primeiros filósofos foram matemáticos e astrônomos. Pitágoras observou muitas estrelas até che-

gar às suas conclusões algébricas.  O conhecimento dos números e o discernimento da posição das estrelas 

elevaram o pensamento humano para um novo patamar de indagações e reflexões. Um início de “suprassun-

ção” passa a ser desenvolvido no espírito humano. 

Grandes construções foram erguidas levando-se em conta a posição das estrelas e o movimento do 

universo. Uma constante cósmica era facilmente constatável através da inteligência humana. As Pirâmides da 

Planície do Gizé atestam bem o desafio da engenharia e da capacidade intelectual em suas mais diferentes 

indagações, seja política, religiosa e até militar.

Em que pese a ciência ter desenvolvido a bússola em uma fase muito adiantada dos milênios da 

História, desde a Antiguidade Oriental, os pensadores já se guiavam pelas estrelas, para diversos fins, entre 

eles o construir, o plantar e o se localizar. 

Cabe ressaltar que a escravidão, e a “liberdade de um só”, no dizer hegeliano, na Antiguidade 

Oriental, não eram fatores que impedissem o aprimoramento intelectual-científico. Os engenheiros, escribas, 

médicos, astrônomos e filósofos tinham o seu lugar nas sociedades daquele longínquo período da História.

Mesmo a maioria absoluta sendo escrava, o desejo de liberdade e o querer ser livre sempre se fez 

presente no homem. É a luta histórica do ser para fazer valer o seu próprio arbítrio. 

Os pré-socráticos, através da filosofia, desenvolveram suas teorias e pensamentos, utilizando os 

elementos constituintes da crosta terrestre. O ar, a água e a terra eram constantes no primeiro estagio 

do refletir filosófico. Isso demonstra a necessidade humana de apropriar do próprio Planeta Terra e seus 

recursos naturais. 
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Parmênides foi um gigante filosófico, ao desenvolver a “Teoria do Ser”, ou Ontologia. O homem come-

ça a ser colocado no centro do refletir filosófico.

Heráclito descobriu filosoficamente o “Devir”, o constante movimento, que tudo transforma e conser-

va. As águas de um rio são outras para quem nelas se banha mais de uma vez. Há um movimento pendular 

no existir, que Hegel, milênios depois, irá justificar através da síntese, o pensar. 

De Heráclito a Hegel, filosoficamente, no conceito, vai-se do “Devir” à “Dialética Especulativa”. O 

homem é o centro do universo, governado racionalmente pela constante cósmica universal. Einstein concluiu, 

no século XX, que “Deus não joga dados com o Universo”. 

Com o passar dos milênios, a mente humana construiu obras de grande esplendor, palácios, navios, 

utensílios para a produção e armas de combate foram se desenvolvendo, a partir da capacidade humana de 

pensar. Os meios de locomoção foram fatores determinantes para a ocupação de novos territórios. 

É interessante observar que na História, as nações que tiveram maiores números de cavalos, foram 

aquelas que mais territórios conquistaram. O Império Romano teve sua extensão determinada não apenas 

pelo marchar de suas legiões, mas principalmente pelo alcance de suas cavalarias, sem negar, é claro, a oti-

mização das conquistas e guarda das províncias pelas embarcações, ou navios.

O império de Gengis Khan, o maior já constatado na História, deveu-se muito pelo fato dos mongóis 

viverem montados em cavalos.  Ao contrario, os impérios Inca e Asteca, na América pré-colombiana, tiveram 

extensão mais restrita porque os povos daquele período não detinham cavalos e, por isso, eram obrigados a 

caminharem a pé. 

Este animal desempenhou um papel fundamental, do ponto de vista estratégico, para o domínio dos 

Impérios, Orientais e Ocidentais.

Os homens, nas suas viagens, seja a pé, montados em cavalos ou em embarcações (engenhos 

flutuantes), sempre se guiaram pelas estrelas. A narrativa Bíblica dos “Reis Magos”, que através da obser-

vação das estrelas chegaram à manjedoura, na qual havia nascido o Salvador, é uma constatação nítida da 

importância da astronomia para o senso de direção e localização.

O cristianismo foi o momento fundamental na cisão do conceito de pessoa, no período romano. O 

espírito universal vai caminhando para atingir a liberdade de todos. Na Antiguidade Clássica, alguns homens, 

e não apenas um, são livres. Essa é uma relação de reconhecimento que se dá através da Lei.

A universalidade do conceito de pessoa foi o fundamento da pregação do cristianismo. O ser, indepen-

dente de onde se encontra, é filho de Deus, e por isso é portador de direitos naturais que devem se positivar, 

por questões racionais, e por isso, éticas. 

Ser livre implica primeiramente em conhecer da própria liberdade. No olhar hegeliano, conhecer a 

liberdade implica em pensar. 

Somente quem tem a exteriorização do pensamento (agir) reconhecida, é verdadeiramente livre. 

Conhecer a Verdade exige pensar. O cristianismo conduz a humanidade para a liberdade. A escravidão deve 

ser afastada para o prosperar de um mundo de homens totalmente livres. Somente o Ocidente consegue con-

ceber, filosoficamente, o conceito de liberdade e sua evolução através da História. 
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O conceito de liberdade caminha pelas trilhas da História, olhando sempre para o estrelar das luzes 

da razão. Somente o homem ocidental conhece o conceito de liberdade, em si e para si.

Após o Iluminismo, ou Ilustração, iniciado nos séculos XV e XVI, na Europa, Casa da Liberdade, o co-

nhecimento cientifico ganha proporções anteriormente inimagináveis, nas artes, na arquitetura, na medicina 

e principalmente na filosofia. Tudo conduz para a liberdade humana.

Na Idade Moderna os europeus se lançaram ao mar para chegarem a uma nova rota para China, mas 

acabaram atravessando o Oceano Atlântico e descobrindo a América. Constituiu mais um “passo lunar” para 

a humanidade.

Em 1789 ocorre a Revolução Francesa, momento histórico fundamental da humanidade, o seu calvá-

rio, a liberdade para todos. 

A partir do processo revolucionário francês, as legislações ocidentais passam a assegurar, em nível 

constitucional, a liberdade de todos, com forte apoio paralelo da codificação dos direitos privados. 

Após a Revolução Francesa, o espírito universal se corporifica em um personagem fundamental da 

História Ocidental: Napoleão Bonaparte, que no dizer hegeliano, era “O Espírito Universal montado em um 

cavalo”. A burguesia chega ao poder e os governantes não podem mais violarem as propriedades dos indiví-

duos, por previsão legal, ou seja, segurança jurídica, o que é a principal marca da civilização ocidental.

Todos os homens são livres no pensar e no agir.

Cientificamente, o século XIX foi o momento da história humana no qual houve um grande salto no 

conhecimento. A Revolução Industrial encontra-se na sua terceira fase, que foi a principal. A produção em 

série intensifica-se e o capitalismo que outrora tivera feições comerciais, passa a tê-las em nível industrial e 

não muito distante no tempo, financeira.

O capitalismo industrial do século XIX fez surgir grandes gênios no pensamento cientifico. Os homens 

não querem mais apenas se locomover em carruagens movidas por tração animal; inventam veículos movidos 

à combustão, os primeiros carros, frutos da revolução industrial inglesa, que no século XVII desenvolvera a 

máquina a vapor, e da revolução industrial americana, que no século XVIII desenvolvera as ferrovias.

A Inglaterra necessitava de uma força marítima forte e robusta, para o domínio dos mares e o controle 

das colônias.

Os Estados Unidos da América do Norte desenvolveram as ferrovias, utilizando as locomotivas, para 

o desbravamento e conquista das terras do Novo Mundo, principalmente do Oeste.

É interessante notar a força propulsora das locomotivas para a ocupação do território norte americano. 

Os pais fundadores pensavam que a ocupação do Oeste Americano demoraria séculos, em razão da densidade 

da natureza, que impunha uma brutalidade de desbravamento praticamente insuportável para qualquer pes-

soa. Todavia, o estabelecimento de linhas ferroviárias ao longo do território americano foi facilitando a ocupa-

ção humana através de cidades que foram sendo construídas pelos próprios trabalhadores das linhas ferro-

viárias. O comércio foi se desenvolvendo, pois todos precisavam se vestir, se alimentar e terem onde morar.
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Em quatro gerações o Oeste americano havia sido totalmente ocupado. É fascinante o poder que os 

meios de deslocamento e locomoção propiciam para a conquista territorial e bem estar humano.

O homem, principalmente a partir do século XIX, não quer mais apenas andar a cavalo, em navios, 

carros ou locomotivas. O homem quer voar. 

Há noticias de engenhos moveis voadores, através de balões, também conhecidos como Gôndolas, 

desenvolvidos pelos Maias, em território hoje conhecido como América. Alguns europeus tentaram levar a 

engenharia de tais artefatos para a Europa, mas não puderam desenvolvê-las por causa das sérias restrições 

religiosas, que não admitiam o engenho humano navegar pelos céus.

Julio Verne (1828-1905) é considerado o mentor da ficção cientifica.

Este intelectual e escritor desenvolveu um pensamento, muito imaginativo, sobre viagens para outros 

planetas, até mesmo ao centro da terra e a exploração marítima. Eram ficções, mas que mexiam muito e in-

quietavam a mente dos cientistas. A ciência é uma fronteira aberta, que não encontra limites. 

Julio Verne escreveu uma obra muito lida pela humanidade, conhecida como “Vinte Mil Léguas Sub-

marinas”. É uma demonstração clara da busca do homem por liberdade e poder através do conhecimento, 

que transforma e assim melhora a condição humana. Os oceanos deveriam ser conquistados. Desafios nunca 

antes imaginados passam a fazer parte do querer cientifico europeu. 

Mas os homens de ciência não queriam apenas ficarem nos mares, oceanos e nas terras, queriam 

voar e de tanto olharem as estrelas, nelas chegarem. Para isso serve a ciência.

Em 23 de março de 1912 nasce em Wirsitz, Prússia, então Império Alemão, Wernher Magnus Maximi-

lian Von Braun, que desde criança, tinha uma inquieta vontade de colocar o homem no espaço.

Von Braun nasceu em uma família aristocrática, e seu pai possuía o titulo de Barão. Sua mãe tinha 

ascendência de realeza e se interessava muito pela astronomia.

Quando Von Braun tinha 12 anos, sua família mudou para Berlim, cidade na qual ele começou a de-

senvolver engenhos movidos a foguetes. 

Em 1930, começou a desenvolver motores de foguete a combustível liquido no Instituto de Tecnologia 

Charlottenburg de Berlim,

Von Braun bacharelou em engenharia mecânica e com seu forte conhecimento na ciência dos fogue-

tes conseguiu entrar na Universidade de Berlim. 

O governo alemão do Reich interessou-se muito pelas suas descobertas e passou assim a patrocinar 

suas pesquisas e desenvolvimento. Ele se estabeleceu primeiro na base de Kummersdorf. 

Em 1935, em razão do alto evoluir de suas pesquisas, foi transferido para o centro de pesquisas do 

exercito de Peenemunde. O foguete movido a combustível liquido tornava-se uma realidade.

Com o desenrolar da segunda guerra mundial e a ânsia da Alemanha em não perder a guerra, foram 

criados os foguetes V-1 e V-2. O primeiro tinha o objetivo de voar em linha reta, com motor e bombas, e o 
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segundo, mais potente, tinha o objetivo de voar 200 quilômetros de altitude e atingir mais de 100 quilômetros 

de distancia. 

O V-2 foi amplamente utilizado em fins de 1944 para bombardear Londres. 

Em janeiro de 1945, a equipe de Von Braun começa a se deslocar para o centro da Alemanha, aproxi-

mando-se dos exércitos americanos e se distanciando dos soviéticos. Em 3 de maio de 1945, Von Braun e sua 

equipe rendem-se para os aliados. 

Em abril de 1945 tropas norte-americanas conseguem capturar a fabricas das V-2, e toda tecnologia 

destas armas de guerra é transferida para os Estados Unidos da América do Norte. Em junho de 1945, Von 

Braun é também transferido para lá. 

O Texas é o primeiro lar de Von Braun nos EUA. 

Com o adensamento da Guerra Fria, a partir de 1946, americanos e soviéticos passam a disputar em 

diversas áreas, passo a passo, o domínio cientifico. A competição militar vai se transferindo para a conquista 

do espaço. 

Em 1950, Von Braun é designado líder da equipe que desenvolvia os mísseis balísticos “Redstone”. O 

Explorer I deu origem ao programa espacial americano. 

Von Braun vai desenvolvendo seu projeto imaginado desde a infância: a conquista do espaço. Depois 

de velho, e já na NASA, a grande meta de Von Braun era colocar o homem em Marte, mas primeiro deveria 

chegar à Lua, e este era um desafio que os soviéticos estavam dispostos a alcançar.

Na União Soviética, Serguei Korolev era o rival oculto e por isso não identificado de Von Braun. Em 

1957, a URSS colocou o primeiro satélite artificial no espaço, que emitia um “BIP” que podia ser ouvido nos 

quatro cantos da terra. 

Em 1961, a União Soviética colocou o primeiro homem no espaço, Yuri Gagarin. Parecia que os Esta-

dos Unidos da América do Norte havia perdido a corrida espacial e quando chegasse á Lua, teriam de passar 

primeiro pela alfândega soviética. 

O presidente Kennedy, em 1962, ao perceber o atraso americano em relação aos soviéticos, no que diz 

respeito à corrida espacial, anunciou que até o final da década os EUA colocariam o homem na Lua. A ciência 

do foguete V-2 seria a base forte e a engenharia imprescindível para a confecção do foguete americano, co-

nhecido futuramente como Saturno V. Von Braun torna-se o cientista-engenheiro chefe do projeto americano 

“Homem na Lua”.

Von Braun se naturalizou americano em 1955 (Operação Paperclip). A sua experiência com foguetes 

torna-se indispensável para a NASA. A Guerra Fria atinge proporções espaciais. O passado na Alemanha nazista 

de Von Braun é arquivado e ele torna-se um americano voltado para a defesa do moralismo estado- unidense, 

na sua ideia maior, a democracia, através da ciência espacial.

Em junho de 1960, Von Braun torna-se diretor do Marshall Space Flight Center. A ideia de voos tripu-

lador a Lua vai tomando forma. O programa Apollo vai se desenvolvendo com forte respaldo e financiamento 

do governo Norte-Americano. 
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Von Braun, no final dos anos 60, passou a desenvolver suas pesquisas no Centro Espacial de Foguetes 

em Huntsville. 

Em 1969, o foguete Saturno V conduzindo a nave Apollo 11 leva os primeiros homens à Lua. Von Braun 

atinge seu objetivo, sonhado desde a infância, de colocar o homem na Lua. A Guerra Fria, na sua versão de 

Corrida Espacial, fora vencida pelos Estados Unidos. A causa de defesa da “liberdade e democracia” atinge aos 

céus e suplanta cientificamente os artefatos espaciais da ditadura socialista soviética. 

O conceito de liberdade, defendido pelos EUA, “A Grande Nação do Oeste”, em seu ideal democrático, 

suplantara tecnologicamente invenções advindas de regimes totalitários que sempre minimizaram e sombrea-

ram a condição humana.

Von Braun, todavia, queria, como conclusão de seus trabalhos, colocar o homem em Marte. Todavia, 

em razão da crise econômica dos anos 70 e das restrições orçamentárias do Governo Americano de então, o 

projeto foi adiado e Von Braun se afastou da NASA em 1972.

Do ano de 1972 à 1977, Von Braun foi diretor adjunto da Fairchild Industries. Veio a falecer em 16 de 

junho de 1977, sendo enterrado na cidade de Alexandria, EUA. 

O legado de Von Braun, para as gerações futuras, está na capacidade do pensar em construir algo ini-

maginável e de aceitar desafios nunca antes vistos. A natureza humana está intimamente atrelada ao conhecer.

Somente é livre quem conhece da própria liberdade. Por isso o homem sempre quis asas para voar.

“Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de Suas mãos” (Salmos 19:01) 
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simiLARiDADE mATERiAL X simiLARiDADE FORmAL: A 
DEscOnsTRUÇÃO DOs EmBATEs AcERcA DO sERViÇO DE 

TRAnsPORTE inDiViDUAL DE PAssAGEiROs

Weber Ferreira da Mota 1  

Andreia Amorim Neder 2

RESUMO: Diante dos embates suscitados pelos taxistas em razão da concorrência gerada pelo serviço de 

transporte de passageiro individual intermediado por aplicativos de smartphone, é necessário discutir a na-

tureza jurídica deste tipo de serviço para verificar se é cabível estender ao serviço prestado por intermédio 

dos aplicativos, as mesmas exigências feitas ao táxi. Não obstante, é necessário analisar esse embate sob a 

ótica da Ordem Econômica Constitucional que expressamente estimula a livre iniciativa e a livre concorrência.

PALAVRAS-CHAVE: transporte de passageiro individual; táxi; serviço público; serviço de utilidade pública; livre 

concorrência.

cOnsiDERAÇÕEs iniciAis

Os aplicativos de smartphone de intermediação do transporte de passageiro individual, geralmente 

administrados por uma empresa multinacional (como no caso do Uber e do Cabify), permitem que, através 

de uma plataforma digital, dois particulares com interesses em comum, de um lado um motorista no intento 

de prestar o serviço de transporte e, do outro, um passageiro no intento de ser transportado, celebrem um 

contrato de prestação de serviço privado.

O serviço de transporte de passageiro individual oferecido por intermédio desses aplicativos, em razão 

das semelhanças com o serviço de transporte de passageiro individual oferecido pelos taxistas, provocou a 

discussão acerca da sua i(legalidade) na cena atual, haja vista os embates suscitados pela classe dos taxistas.

O funcionamento desses aplicativos vai de encontro a diversos dispositivos legais recentes que regula-

rizaram a profissão e o serviço dos taxistas, como, por exemplo, no âmbito da União, a Lei Federal nº 12.468 de 

26.08.2011 (regulamenta a profissão de taxista), Lei Federal nº 12.587 de 03.01.2012 (institui as diretrizes da Polí-

tica Nacional de Mobilidade Urbana) e Lei Federal nº 9.503 de 23.09.1997 (institui o Código de Trânsito Brasileiro).

Não obstante, foi promulgada a Lei Federal nº 13.640 de 26.03.2018 (que altera a Lei nº 12.587, de 3 

de janeiro de 2012, para regulamentar o transporte remunerado privado individual de passageiros), criando 

diretrizes para os Municípios e o Distrito Federal observarem na regulamentação e fiscalização do serviço de 

transporte individual prestado por intermédio de aplicativos.

Nesta feita, este trabalho consiste em discorrer acerca da natureza jurídica do serviço de transporte 

de passageiro individual, se se trata de um serviço público ou privado, com enfoque na Constituição Federal 

1Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da FEAD/MG, membro do Serviço de Segurança Pública.
2 Mestre em Direito Ambiental pela Escola Superior Dom Helder Câmara, Advogada, Professora da Faculdade Asa de Bru-
madinho e FEAD/MG. 
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de 1988, assim como no legítimo funcionamento dos citados aplicativos amparado pelo Direito Econômico e 

Concorrencial e seus princípios.

1 cOncEiTO DE sERViÇO PÚBLicO

A noção de serviço público não é simples. O conceito varia no tempo, se adequando ao momento 

de uma determinada sociedade, como exemplo, “muito comum na década de 1930, a municipalização dos 

serviços de abatedouros públicos tendo como fundamento a necessidade de controle e adequação sanitária 

da atividade de abate de gado, com o propósito de assegurar que doenças relacionadas ao consumo de carne 

fossem evitadas” (SCHIRATO, 2002, p.83), assim como varia no espaço, pois depende da legislação de cada 

país, tal qual como o serviço público de saúde que no Brasil é prestado pelo SUS de forma gratuita, enquanto 

nos Estados Unidos é preciso que o cidadão arque com os custos de um plano de saúde.

O conceito sofreu evolução tornando-se mais abrangente, incluindo atividades de natureza comercial, 

industrial e social.

O Estado, através da lei, elege quais as atividades são consideradas serviços públicos. A Constituição 

Federal de 1998 nos indica as citadas atividades nos artigos 21, incisos X (serviço postal), XI (telecomunica-

ções), XII (radiodifusão sonora, e de sons e imagens; serviços e instalações de energia elétrica; navegação 

aérea, aeroespacial e a infra-estrutura aeroportuária; transporte ferroviário e aquaviário; portos marítimos, 

fluviais e lacustres), XV (serviços oficiais de estatística, geografia, geologia e cartografia no âmbito nacional) 

e XXIII (serviços e instalações nucleares;  minérios nucleares e seus derivados), e 25, § 2º (gás canalizado).

Em suma, serviço público é “toda atividade material que a lei atribui ao Estado para que a exerça 

diretamente ou por meio de seus delegados, com o objetivo de satisfazer concretamente às necessidades 

coletivas, sob regime jurídico total ou parcialmente público” (DI PIETRO, 2009, p. 102).

O serviço público está associado a uma obrigação do Estado para suprir o interesse coletivo, porém, 

“nem toda atividade com dimensão coletiva é um serviço público, mas todo serviço público tem uma dimen-

são coletiva” (CONRADO, 2013, p. 142). Ademais, a prestação do serviço público, por ser de titularidade do 

Estado, impõe restrição à livre iniciativa e à livre concorrência.

1.1 PRincÍPiOs DO sERViÇO PÚBLicO

Existem os princípios inerentes ao regime jurídico do serviço público. O Princípio da continuidade do 

serviço público dispõe que, o serviço público não pode parar, tampouco o Estado pode se omitir de prestá-lo. 

Inclusive, afeta o direito constitucional à greve, disposto no art. 9º da Constituição Federal 1988, pois alguns 

prestadores de serviços públicos sequer podem exercer tal direito, como no caso dos servidores que prestam 

o serviço de segurança pública;

Já o Princípio da mutabilidade/adaptabilidade prevê que o serviço público está sujeito à modernização e 

atualização, motivo pela qual não existe direito adquirido sobre a manutenção de determinado regime jurídico.

Por sua vez, o relevante Princípio da supremacia do interesse público sustenta que o serviço público 

existe em razão da coletividade, portanto, sua organização e funcionamento se ajustam em função das conve-
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niências da coletividade. Decorre deste princípio a presunção de veracidade inerente aos servidores públicos 

e os prazos estendidos para prática de atos judiciais.

Por força do Princípio da Universalidade, o serviço público é indistintamente aberto à generalidade do 

público, enquanto o Princípio da impessoalidade proíbe a discriminações entre usuários.

Por outro lado, o Princípio da igualdade dos usuários dispõe que não há distinção entre as pessoas, 

desde que o usuário satisfaça as condições legais perante o prestador do serviço público. Por conseguinte, não 

se permite privilégios baseados em sexo, raça, religião, exceto se existir demanda e necessidade de diferencia-

ção para que se possa resguardar o princípio da isonomia e da dignidade da pessoa humana. Em decorrência 

deste princípio, existe a possibilidade de serem estabelecidas tarifas diferenciadas em função das característi-

cas técnicas e dos custos específicos provenientes do atendimento aos distintos segmentos de usuário previsto 

na lei 8.987/1995 (que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos 

previstos no art. 175 da Constituição Federal), permitindo, por exemplo, a isenção de tarifa para idosos.

E ainda existe o Princípio da modicidade das tarifas cujo entendimento do autor Bandeira de Mello 

(2011) é que em decorrência deste princípio deve se exigir tarifas e taxas razoáveis, acessíveis aos adminis-

trados, inclusive, muitas vezes, os valores acabam sendo subsidiados pelo Estado como forma de compensar 

o alto índice de pobreza do país e atingir, assim, a função do serviço público.

Insta ressaltar, no entanto, que nem toda atividade de interesse público é um serviço público. Cabe à 

lei atribuir esta natureza jurídica e, por conseguinte, em razão dessa atribuição, este serviço estará submetido 

aos princípios dos serviços públicos.

Nesta feita, para classificar uma atividade em serviço público é o regime jurídico ao qual está sub-

metida (deve ser determinada por lei como de direito público) e, ainda, deve estar estreitamente ligada a um 

direito fundamental inviável de ser satisfeito pelos mecanismos da iniciativa privada, isto é, deve atender 

uma necessidade coletiva essencial. Portanto, “se uma atividade não apresentar conexão direta com direitos 

fundamentais, ou se for possível a satisfação das necessidades subjacentes a esses direitos por meio da ini-

ciativa privada – como no caso da produção de alimentos ou medicamentos – ela não poderá ser concebida 

como serviço público, independentemente da vontade do legislador.” (SARMENTO, 2015, p. 20).

Importa dizer ainda que a titularidade do serviço público é do Estado, podendo ser prestado direta-

mente por meio dos seus agentes ou, ainda, indiretamente, por meio de delegação através de licitação, sob 

o regime de concessão ou permissão, senão vejamos:

Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou 

permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. (BRASIL, Constituição 

da República Federativa do Brasil de 1998)

Isto é, o constituinte foi taxativo e sequer vislumbrou a possibilidade de prestação indireta do serviço 

público através de delegação por autorização.

2 APLicAÇÃO DE cOncEiTOs JURÍDicOs

Na aplicação do Direito deve-se ter cautela no emprego das palavras e expressões jurídicas, evitando, 

pois, interpretações dúbias e diversas daquela que se pretende transmitir.
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Geralmente os conceitos jurídicos não possuem significados taxativos e acabam sofrendo mutação 

como ocorreu com o conceito de família que sofreu alterações se adaptando à necessidade atual da sociedade. 

Apesar de estes conceitos sofrerem alteração no tempo, é sabido que em algumas lides a simples 

interpretação gramatical é decisiva na resolução do conflito.

Importa dizer que boa parte do significado e abrangência dos conceitos jurídicos do ordenamento 

brasileiro fica a cargo da doutrina definir, mantendo, como dita a boa hermenêutica, o espírito do legislador.

Não é diferente com o conceito de serviço público e embora a Constituição não defina expressamen-

te esse conceito, fornece alguns parâmetros para se chegar ao seu significado, impondo limites à atuação 

dos particulares a prestar estes serviços reservados ao Estado, salvo na prestação por delegação (concessão 

ou permissão) por força do artigo 175 da CR88, assim como limita a atuação do Estado como “empresário”, 

permitindo que o poder público explore atividade econômica só “quando necessária aos imperativos da segu-

rança nacional ou a relevante interesse coletivo”, nos termos do artigo 173 da CR88 e nas hipóteses taxativas 

de monopólio dispostas no artigo 177 da CR88.

Feita esta distinção, importa dizer que não existe na Constituição qualquer menção que nos faça 

entender que o transporte individual de passageiro, como o serviço de táxi e o serviço de transporte de pas-

sageiro individual prestado por intermédio dos aplicativos, é serviço publico. Em contrapartida, o constituinte 

diz expressamente que o serviço de transporte coletivo é um “serviço público” e, ainda, “que tem caráter 

essencial”, conforme o artigo 30, inciso V, que dispõe:

Art. 30. Compete aos Municípios:

[...]

V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços pú-

blicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial; (BRASIL, 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1998)

Não se pode considerar casual esta referência, o legislador explicitamente considerou apenas o serviço 

de transporte de passageiro coletivo como serviço público. Inclusive, as políticas públicas são voltadas para in-

centivar a substituição do uso de transporte individual pelo coletivo, tentando reduzir tarifas do transporte co-

letivo e promovendo menor tempo de deslocamento enquanto para o transporte individual atribui custos extras 

como o imposto sobre propriedade, restrição em faixas de algumas avenidas, rodízio de placas, entre outros.

2.1 DiFEREnÇA EnTRE sERViÇO PÚBLicO E sERViÇO DE UTiLiDADE PÚBLicA

Nesta feita, é pertinente ressaltar o conflito conceitual acerca da natureza jurídica do táxi. Antes, 

porém, é necessário abordar a distinção entre serviço público e serviço de utilidade pública.

 Clarissa Felipe Cid nos ensina que:

Os serviços de utilidade pública têm como características: a) poderem ser regulamentados por 

normas infraconstitucionais; b) em regra, não serem de titularidade do Estado, embora o Poder 

Público os conceda mediante autorização ou outro ato administrativo, que não seja concessão 

ou permissão; c) poderem ser exercidos em concorrências; d) estarem sob intensa regulamen-

tação pelo Poder Público, por meio de agências ou de entes da administração pública indireta, 

em convergência com o que prescreve o art. 174 da CRFB” (CID, CLARRISA FELIPE, 2016, p. 213, 

grifo nosso)
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Portanto, é imprescindível que se compreenda que serviço público e serviço de utilidade pública não 

se tratam de sinônimos.

O titular do serviço público é o Estado, enquanto no serviço de utilidade pública o titular é o particular 

que o exerce mediante autorização e intensa regulação do Estado, visto a sua relevância social.

Desse modo, cumpre ressaltar as diferenças entre esses institutos. Portanto, foi elaborada uma pe-

quena tabela comparativa.

Serviço público Serviço de utilidade pública

Regime jurídico Preponderantemente Público Privado

Influência Influência Francesa e Americana Influência Americana

Titularidade Administração pública Particular

Vínculo com a 
Administração 
Pública

Licitação, por meio de concessão ou permissão Mera autorização da Administração Pública

Prerrogativas
Prerrogativas inerentes ao regime jurídico de 
direito público, como imunidade tributária.

Não possui tais prerrogativas exclusivas do ser-
viço público.

Características

Ferramenta utilizada pelo Estado para a reali-
zação plena de direitos fundamentais; o Esta-
do tem que prestar ou no mínimo garantir sua 
prestação. Não admite, pois, a concorrência

Relevância para a sociedade e admite a atuação 
de vários agentes em regime de concorrência

Obediência 
a Princípios

Sujeitos à cadeia principiológica inerentes do 
serviço público. A título de exemplo, o princípio 
da universalidade impõe ao Estado o dever de 
proporcionar o serviço à maior quantidade pos-
sível de indivíduos, inclusive com preço aces-
sível de forma a não excluir nenhum cidadão.

Não obedece aos princípios do serviço público, 
visto que se trata de atividade privada.

2.2 cOnFLiTO cOncEiTUAL DA nATUREzA JURÍDicA DO TáXi

Consultando a legislação pertinente ao serviço de táxi, é facilmente constatada a confusão conceitual 

da natureza jurídica do táxi.

A Lei Federal nº 12.587 em vigor desde o ano de 2012, em seu texto original do artigo 12, assim dispunha: 

Art. 12.  Os serviços públicos de transporte individual de passageiros, prestados sob permissão, 

deverão ser organizados, disciplinados e fiscalizados pelo poder público municipal, com base 

nos requisitos mínimos de segurança, de conforto, de higiene, de qualidade dos serviços e de 

fixação prévia dos valores máximos das tarifas a serem cobradas.   (BRASIL, Lei nº 12.587 de 

2012, grifo nosso)

Extrai-se desta antiga redação que táxi é um serviço público, que deve ser prestado por meio de 

permissão, portanto, delegado através de licitação e, ainda, que a remuneração do serviço é através de preço 

público definido pelo Poder Público.
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Todavia, em 09 de outubro de 2013, a Medida Provisória 615 de 17 de maio de 2013 foi convertida na 

Lei nº 12.865, culminando na alteração do texto do citado artigo 12, que passou a constar a seguinte redação:

Art. 12.  Os serviços de utilidade pública de transporte individual de passageiros deverão ser 

organizados, disciplinados e fiscalizados pelo poder público municipal, com base nos requisitos 

mínimos de segurança, de conforto, de higiene, de qualidade dos serviços e de fixação prévia 

dos valores máximos das tarifas a serem cobradas. (BRASIL, Lei nº 12.587 de 2012, grifo nosso)

Desse modo, percebe-se que houve uma alteração conceitual da qual se pode concluir agora que táxi 

é um serviço de utilidade pública no conceito atual da Lei nº 12.587 de 2012. Cumpre ressaltar ainda que a 

expressão “prestados sob permissão” foi suprimida, reforçando, assim, que não se trata de serviço público, 

pois, nos termos do art. 175 da CR88, serviço público só poderá ser prestado por particulares mediante licita-

ção sob o regime de concessão ou permissão.

Por sua vez, também foi inserido o art. 12-A:

“Art. 12-A.  O direito à exploração de serviços de táxi poderá ser outorgado a qualquer interes-

sado que satisfaça os requisitos exigidos pelo poder público local. 

§ 1o  É permitida a transferência da outorga a terceiros que atendam aos requisitos exigidos em 

legislação municipal. 

§ 2o  Em caso de falecimento do outorgado, o direito à exploração do serviço será transferido a 

seus sucessores legítimos, nos termos dos arts. 1.829 e seguintes do Título II do Livro V da Parte 

Especial da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). 

§ 3o   As transferências de que tratam os §§ 1o  e 2o  dar-se-ão pelo prazo da outorga e são 

condicionadas à prévia anuência do poder público municipal e ao atendimento dos requisitos 

fixados para a outorga.” (BRASIL, Lei nº 12.587 de 2012, grifo nosso)

Depreende-se da análise do artigo 12-A, que o serviço de táxi pode ser prestado pelos sucessores no 

caso de falecimento do titular da autorização. Essa interpretação também corrobora a informação de que táxi 

não é serviço público, haja vista que a sucessão do serviço não é cabível na previsão legal que disciplina o 

serviço público.

Não obstante, existem julgados envolvendo inclusive os tribunais Superiores, que se mantêm indi-

ferentes à Lei de Mobilidade Urbana (Lei nº 12.587/12) e replicam o entendimento que táxi é sim um serviço 

público, conforme demonstrado na ementa abaixo:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SERVIÇO DE TÁXI. TRANSFERÊNCIA POR ATO 

SINGULAR OU MORTIS CAUSA. LICITAÇÃO. MODULAÇÃO DE EFEITOS DO RECONHECIMENTO DA INCONS-

TITUCIONALIDADE.

A Constituição da República e a Constituição do Estado exigem licitação para a delegação de 

serviço público de táxi, pelo Município ao munícipe, e é inconstitucional a lei que dispensa 

a licitação e autoriza a transferência da permissão do serviço de táxi por ato singular ou por 

sucessão por morte do titular.

Os efeitos da declaração de inconstitucionalidade modulam-se em atenção para evitar a in-

terrupção abrupta do serviço, de manifesto interesse local. Unânime. (Ação Direta de Incons-

titucionalidade Nº 70067038752, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Cini 

Marchionatti, Julgado em 01/08/2016). (RIO GRANDE DO SUL, Tribunal de Justiça, ADI: 70067038752 
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RS, Relator: Carlos Cini Marchionatti, 2016, grifo nosso)

É incontroverso que existe uma falta de sintonia entre a lei, os julgados e, também, a doutrina. 

Importante observar que essa divergência conceitual, assim como a falta de aprofundamento da doutrina 

desencadeou uma série de conflitos.

É prática dos municípios admitirem que o táxi possa transitar apenas mediante mera autorização 

do Poder Público. Por conseguinte, o Ministério Público de alguns estados acabam questionando estas au-

torizações, visto que o táxi, enquanto serviço público (assim qualificado por este órgão) deve ser licitado 

e, portanto, aqueles taxistas que são delegatários por autorização incorrem em ilegalidade. Senão vejamos:

EMENTA: Ação civil pública. Realização de licitação para os serviços de táxi em São Paulo, com 

prejuízo da validade das autorizações concedidas desde a promulgação da Constituição Federal. 

Julgamento no estado. Desnecessidade da produção de prova testemunhal. Inexistência de 

cerceamento de defesa. Agravo retido da municipalidade improvido. Juízo de admissibilidade 

de recurso. Inadmissibilidade de apelação com vistas ao não conhecimento de outra apelação. 

Recurso da FETACESP não conhecido. Intervenção de terceiros. Existência de interesse jurídico de 

entidades de classe na solução da demanda em favor da municipalidade requerida. Autonomia 

do interesse individual dos representados em relação à ação civil pública. Assistência admitida, 

porém na modalidade simples conforme o art. 50 do CPC/73. Apelações do SINDITAXI, da ADETAX 

e do Sindicato das Empresas de Taxi e Locação de Táxi do Estado de São Paulo, parcialmente 

providas. Direito administrativo. Serviços de táxi. Serviço não essencial e nem titularizado no po-

der público. Impossibilidade de qualificação como serviço público à luz da Constituição Federal 

(CF). Inaplicabilidade da exigência constitucional de licitação contido no art. 175 da CF. Serviço 

sujeito à regulamentação municipal. Art. 30 da CF. Lei Paulistana nº 7.329/69 e legislação regu-

lamentar. Qualificação dos serviços como de utilidade pública. Regime jurídico de autorizações 

e realização de sorteios. Observância das exigências de igualdade e impessoalidade. Lei local 

recepcionada pela CF/88. Dispensa do regime de licitação previsto na Lei nº 8.666/93 e na Lei nº 
8.987/95. Exigência suprimida de acordo com a interpretação histórico-evolutiva do art. 12 da 

Lei Federal nº 12.587/12 com a redação dada pela Lei nº 12.865/13 (Lei da Política Nacional de 

Mobilidade Urbana). Alienabilidade dos direitos decorrentes da autorização nos termos da lei lo-

cal. Art. 12-B da Lei nº 12.587/12 com a redação dada pela lei nova e superveniente. Validade do 

regime jurídico instituído a partir da Lei Paulistana nº 7.329/69. Irregularidades não escrutinadas 

no devido processo legal que devem ser tratadas pelo exercício do poder de polícia. Ponderação 

dos riscos sociais da anulação das autorizações concedidas à luz dos princípios da boa-fé e da 

segurança jurídica. Ponderação das transformações havidas na mobilidade urbana e nos trans-

portes na geração de conflitos de interesse. Preservação do campo político para a solução dos 

problemas e conflitos. Neutralidade necessária do Poder Judiciário. Ação julgada improcedente. 

Apelação do Ministério Público improvida. Conformação do regime da lei local ao art. 12 e art. 

12-B (SÃO PAULO, Tribunal de Justiça, APL: 00166398020138260053 SP 0016639-80.2013.8.26.0053, 

Relator: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal, 2017, grifo nosso)

Diante deste impasse, o deputado Wellington Fagundes (PR-MT) apresentou a Proposta de Emenda à 

constituição 425/14 cujo objetivo é:

[...] solucionar a atecnia constatada no art. 175 da Constituição Federal, que cria uma situação 

de insegurança jurídica em relação ao enquadramento ou não dos serviços de táxi no conceito 

de “serviços públicos”. A proposta defende que os serviços de taxi são “serviços de utilidade 

pública” e não “serviços públicos”, como alega o Ministério Público de algumas cidades. (BRA-

SIL, Câmara dos Deputados, PEC 425, 2014)
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O deputado propõe a inserção do parágrafo 2º no artigo 175 da CR88, alterando a redação conforme 

disposto na proposta:

Art. 1º O art. 175 da Constituição Federal passa a vigorar acrescido do seguinte § 2º, renumeran-

do-se como § 1º o atual parágrafo único:

“§ 2º O serviço de táxi não se enquadra no disposto neste artigo, sendo considerado serviço de 

utilidade pública.” (BRASIL, Câmara dos Deputados, PEC 425, 2014)

Todavia, após a alteração na lei de mobilidade urbana que conceituou táxi como serviço de utilidade 

pública, esta emenda constitucional torna-se desnecessária e, ainda, só acentua o caráter prolixo da Consti-

tuição da República.

Ademais, o táxi não possui o caráter universal dos serviços públicos, tampouco a modicidade das 

tarifas, pois não são oferecidos subsídios ou sequer é exigido preço diferenciado para a população menos 

abastarda. E, ainda, não é razoável pensar que o Estado deve garantir serviço de transporte individual para 

cada cidadão, ou, ironicamente colocado pelo advogado Floriano de Azevedo Marques Neto “seria risível um 

programa ‘taxi para todos’ ou o subsídio nas tarifas do transporte individual”.

O que se pode concluir, portanto, é que táxi não é uma atividade que pode ser considerada serviço 

público, e sim uma atividade econômica passível de ser exercida por qualquer particular. No entanto, enquan-

to serviço de utilidade pública pode suportar forte regulação estatal.

Considerando, então, que o transporte individual de passageiros trata-se de um serviço de utilidade 

pública, a discussão acerca da natureza jurídica do táxi e do serviço de transporte de passageiro individual 

por intermediação de aplicativos, se mostra irrelevante, pois, dessa forma não haveria a necessidade de 

licitar o serviço, por meio de concessão ou permissão, e ambos seriam considerados uma mesma atividade 

econômica de relevante interesse social submetida à intensa regulação estatal (não havendo então distinção 

entre serviço público e privado e fazendo uma interpretação extensiva para abarcar o serviço de transporte 

individual por intermediação de aplicativos como serviço de utilidade pública).

Neste ponto, faz-se necessário elevar a discussão a outro patamar e demonstrar quais são os benefícios 

e ônus decorrentes da intensa regulação do serviço de transporte de passageiro individual, haja vista que o 

serviço de táxi, qualificado como serviço público pelo Poder Público, restou regulado com exigências excessivas.

A regulamentação do serviço de táxi foi o meio encontrado pelo Estado para equilibrar a quantidade da 

frota face ao espaço público disponível e, claro, estabelecer parâmetros mínimos de segurança para os consumi-

dores, mas, sobretudo, evitar o congestionamento nos centros urbanos. Tal regulação agora se demonstra defa-

sada face aos bons serviços prestados por intermediação dos aplicativos que vêm se autorregulando até então.

Em recente publicação, datada de setembro de 2015, o Conselho Administrativo de Defesa Econô-

mica – Cade, feita pelo economista-Chefe do Cade demonstrou que a regulamentação estatal se demonstra 

prejudicial para esta atividade (de serviço individual de passageiros) e defende a desregulamentação em cujo 

trecho das conclusões dispõe que:

[...] Os consumidores toleram a regulação por considerarem que o mercado apresenta falhas, 

principalmente decorrentes de assimetria de informação. Contudo, quando tais falhas são solu-

cionadas, a regulação perde sentido e o movimento refratário dos reguladores seria basicamen-
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te motivado pela captura regulatória.

[...] A própria regulação de táxis, como visto, foi instituída na cidade de Nova Iorque em reposta 

ao grande número de motoristas que passaram a circular por longas horas nas ruas em busca 

de clientes, gerando vários problemas. [...] Por outro lado, como visto ao longo do texto, a 

experiência de desregulamentação dos mercados de táxis providencia exemplos para todos os 

gostos e preferências, desde o fato que os mercados de táxis serem historicamente marcados 

por processos cíclicos de regulação e desregulamentação, até o bem-sucedido caso holandês – 

considerado um caso benchmark na literatura especializada.

[...] Os holandeses não apenas desregulamentaram o mercado de táxis, mas também criaram 

incentivos para que tal mercado operasse em consonância com as outras políticas urbanas.

[...] Finalmente, é necessário discutir a regulação do mercado de transporte individual de pas-

sageiros, visto que não há elementos econômicos que justifiquem a proibição de novos pres-

tadores de serviços de transporte individual. Para além disso, elementos econômicos sugerem 

que, sob uma ótica concorrencial e do consumidor, a atuação de novos agentes tende a ser 

positiva. (O Mercado de Transporte Individual de Passageiros: Regulação, Externalidades e Equi-

líbrio Urbano, 2015. Disponível em: http://www.cade.gov.br/acesso-a-informacao/publicacoes-

-institucionais/dee-publicacoes-anexos/o-mercado-de-transporte-individual-de-passageiros.pdf, 

acesso em 02/11/2017, grifo nosso)

Cumpre ressaltar que a não regulação do serviço de táxi para abranger o serviço intermediado por 

aplicativos implicaria na perda de prerrogativas inerentes ao serviço público. No entanto, perderia o caráter 

restritivo da atuação de novos agentes no serviço de transporte de passageiro individual e promoveria a con-

corrência, beneficiando, sobretudo, o consumidor.

3 LEGisLAÇÃO PERTinEnTE AO sERViÇO DE TáXi

Antes da promulgação da Lei nº 13.640/18, a legislação existente no ordenamento jurídico brasileiro 

abrangia apenas o serviço de táxi, embora em algumas leis utilizassem nomenclaturas diversas como serviço 

de utilidade pública e veículo de aluguel ou de placa vermelha. Contudo, não restringia o serviço de transporte 

individual de passageiros aos táxis. Partindo do pressuposto que táxi é um serviço público, assim qualificado 

quando o legislador o regulou apesar da confusão conceitual já debatida nos tópicos anteriores, passa-se a 

analisar a legislação pertinente ao táxi.

Uma das preocupações do Estado é a mobilidade urbana e com o objetivo de melhorar a acessibili-

dade e a mobilidade das pessoas e cargas nos municípios e integrar os diferentes modos de transporte, no 

âmbito da União, foi editada a recente Lei Federal nº 12.587 de 3 de janeiro de 2012 que institui a Política 

Nacional de Mobilidade Urbana.

A lei federal nº 12.587/2012 dispõe que os modos de transporte podem ser motorizados e não mo-

torizados. Não obstante, em seu art. 3º, §2º, prevê ainda que podem ser classificados em razão: I – do objeto 

(de passageiros ou de cargas); II – quanto à característica do serviço (coletivo ou individual); e III – quanto à 

natureza do serviço (público ou privado). 

Depreende-se, portanto, da leitura desta lei, que o legislador não restringiu o transporte de passa-

geiros ao serviço de natureza pública, prevendo, também, que possa ser prestado na modalidade privada. 

Contudo, apenas o táxi, enquanto transporte público, teve a regulamentação expressa em lei.
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A lei nº 12.468 de 26 de agosto de 2011 trata-se de Lei Federal que regulamenta a profissão de taxista. 

O artigo 2º desta lei dispõe que é atividade privativa dos profissionais taxistas a utilização de veículo automo-

tor, próprio ou de terceiros, para o transporte público individual remunerado de passageiros, cuja capacidade 

será de, no máximo, 7 (sete) passageiros, enquanto no artigo 3º elenca os requisitos e condições para o 

exercício profissional de taxista. Lado outro, o artigo 5º aponta os deveres a serem observados pelo taxista, 

enquanto o artigo 6º traz os direitos do taxista.

Destaca-se que, o Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503 de 23 de setembro de 1997), trata do 

transporte de passageiro individual nos seus artigos 107 e 135, cujo conteúdo é o seguinte:

Art. 107. Os veículos de aluguel, destinados ao transporte individual ou coletivo de passageiros, 

deverão satisfazer, além das exigências previstas neste Código, às condições técnicas e aos re-

quisitos de segurança, higiene e conforto estabelecidos pelo poder competente para autorizar, 

permitir ou conceder a exploração dessa atividade.

[...]

 Art. 135. Os veículos de aluguel, destinados ao transporte individual ou coletivo de passageiros de 

linhas regulares ou empregados em qualquer serviço remunerado, para registro, licenciamento 

e respectivo emplacamento de característica comercial, deverão estar devidamente autorizados 

pelo poder público concedente. (BRASIL, Lei nº 9.503 (CTB), 1997)

À época, o Código de Trânsito Brasileiro intentou regular o serviço de veículo de aluguel, (denomina-

ção atribuída ao serviço de táxi). Consoante se afere do artigo 135, tal serviço requer, além da autorização do 

Poder Público, o emplacamento especial do veículo. Este emplacamento, conforme a resolução nº 231 de 15 

de março de 2007, tem fundo vermelho com caracteres em branco.

Por conseguinte, o Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 231, definiu como infração sujeita a 

multa e retenção do veículo, efetuar atividade de transporte remunerado de pessoas quando o condutor es-

tiver em desacordo com os art. 107 e 135, ou seja, quando o veículo de aluguel estiver sem a placa vermelha 

ou quando, muito embora tenha a placa vermelha, não possua autorização do município, senão vejamos:

Art. 231. Transitar com o veículo:

[...]

 VIII - efetuando transporte remunerado de pessoas ou bens, quando não for licenciado para 

esse fim, salvo casos de força maior ou com permissão da autoridade competente:

Infração - média;

Penalidade - multa;

Medida administrativa - retenção do veículo; (BRASIL, Lei nº 9.503 (CTB), 1997)

Insta ressaltar que o Código de Trânsito Brasileiro foi promulgado em 1997, há 20 (vinte) anos, ocasião 

que sequer se poderia imaginar as inovações tecnológicas que surgiriam mais a frente, tampouco, um serviço 

virtual de contratação entre particulares de transporte de passageiro individual. Até mesmo a internet (plata-

forma que permite o funcionamento dos aplicativos que fazem a intermediação no serviço de transporte de 

passageiro individual) que despontava no Brasil àquela época, por volta de 1996, veio a ser regulada recente-

mente através da Lei nº 12.965 de 23 de abril de 2014 (denominada o Marco Civil da Internet que estabelece 

princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil).
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Não obstante, considerando que a CR88 atribuiu ao município a competência para legislar sobre as-

sunto de interesse local, o que inclui matéria de transporte público, o município de Belo Horizonte reservou 

para si, a titularidade de regular o serviço de táxi, enquanto serviço público (assim entendido por este ente 

da federação), no art. 193 da lei orgânica do município (Lei nº 0 de 21 de março de 1990) que assim dispõe: 

Art. 193 - Incumbe ao Município, respeitadas as legislações federal e estadual, planejar, orga-

nizar, dirigir, coordenar, executar, delegar e controlar a prestação de serviços públicos relativos 

a transporte coletivo e individual de passageiros, tráfego, trânsito e sistema viário municipal. 

(BELO HORIZONTE, Lei nº 0, 1990, grifo nosso)

Desse modo, o município de Belo Horizonte constituiu, por meio da Lei nº 5.953, de 31 de julho de 

1991, a sociedade de economia mista, sob a denominação de Empresa de transporte e trânsito de Belo Ho-

rizonte S/A – BHTRANS e a incumbiu de executar organizar, dirigir, coordenar, executar, delegar e controlar a 

prestação de serviços públicos, inclusive, o táxi, nos termos do art. 193 da Lei Orgânica de Belo Horizonte.

Cumpre ressaltar que esta competência municipal atribuída ao município foi reforçada pela Lei nº 

12.587/12 nos seus artigos 12 e 18, inciso I, que apresenta o seguinte conteúdo:

Art. 12.  Os serviços de utilidade pública de transporte individual de passageiros deverão ser 

organizados, disciplinados e fiscalizados pelo poder público municipal, com base nos requisitos 

mínimos de segurança, de conforto, de higiene, de qualidade dos serviços e de fixação prévia 

dos valores máximos das tarifas a serem cobradas.

[...]

Art. 18.  São atribuições dos Municípios:

I - planejar, executar e avaliar a política de mobilidade urbana, bem como promover a regula-

mentação dos serviços de transporte urbano; (BRASIL, Lei nº 12.587, 2012, grifo nosso)

Como se não bastasse, este artigo 12 da Lei nº 12.587/12 ainda previu que o município deve regular 

os valores das tarifas a serem cobradas pela prestação de serviço do táxi.

Exercendo esta competência, assim como intentando pacificar os conflitos e diminuir a tensão existen-

te entre taxistas e motoristas parceiros dos aplicativos de intermediação do serviço de transporte de passageiro 

individual, em Belo Horizonte, na gestão do prefeito Márcio Lacerda, foi promulgada a lei nº 10.900 de 09 de ja-

neiro de 2016, posteriormente regulamentada pela BHTRANS, através da Portaria nº 054 de 31 de março de 2016.

A citada lei, de certa forma influenciada pelos apelos dos taxistas, igualou o serviço dos aplicativos 

de intermediação de transporte de passageiro individual ao serviço de táxi e exigiu o credenciamento junto à 

BHTrans das pessoas jurídicas que administrassem aplicativos de intermediação do transporte de passageiro 

individual, além de ter exigido, assim como é exigido dos taxistas, que os motoristas sejam licenciados pela 

BHTrans ou município conveniado, sob pena de multa administrativa de R$30.000,00 (trinta mil reais) e, na 

hipótese de reincidência, seria aplicada o valor em dobro da multa.

Inconformados, os aplicativos e os motoristas parceiros destes ajuizaram diversas ações que cul-

minaram no Incidente de Resolução de Demandas repetitivas – ISDR – Cv Nº 1.0000.16.016912-4/002, que 

declarou a inaplicabilidade dos artigos prejudiciais ao funcionamento do Uber, ementado com o seguinte 

trecho da tese vencedora:
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 A Lei n. 10.900/16, do Município de Belo Horizonte, a pretexto de regulamentar o credencia-

mento de pessoas jurídicas que operam e administram aplicativos destinados à prestação do 

serviço de transporte individual privado de passageiros, termina por vincular a prestação destes 

serviços ao mesmo sistema de credenciamento e licenciamento exclusivamente aplicável aos 

veículos e condutores de táxi do município, providência que se apresenta ilegal, considerada 

a distinção das atividades em face da Lei de Mobilidade Urbana (Lei n. 12.587/12) e da lei que 

regulamenta a profissão de taxista (Lei n. 12.468/11).

São ilegais, por violarem o art. 3º, §2º, III, da Lei n. 12.587/12, e o art. 2º, da Lei n. 12.468/11, 

o §1º, do art. 2º, os incisos I e II, do art. 3º, bem como o art. 4º e seu parágrafo único, da Lei 

Municipal n. 10.900/16, tornando, em consequência, inaplicáveis as penalidades constantes da 

citada norma aos prestadores do serviço de transporte, nas hipóteses mencionadas nos referi-

dos dispositivos maculados pela ilegalidade.

O vício de ilegalidade que macula as normas insertas na Lei n. 10.900/16, do Município de Belo 

Horizonte (artigos 2º, §1º, 3º, incisos I e II, e 4º, caput e parágrafo único), desautoriza que se 

obriguem os prestadores desta modalidade de serviço (transporte individual privado de passa-

geiros exercido por intermédio do aplicativo UBER) ao cumprimento das exigências nela cons-

tantes, com a consequente vedação à aplicação das penalidades previstas nos artigos 5º e 6º, 
da norma acima citada, bem como na Lei Municipal n. 10.309/2011 e no decreto regulamentador 

(MINAS GERAIS, Tribunal de Justiça, ISDR – Cv Nº 1.0000.16.016912-4/002, Relator: Desembargador 

Corrêa Junior, 2017, grifo nosso)

E nesta mesma discussão, o Desembargador Alberto Vilas Boas, de forma técnica, nos dá a dimensão 

da importância da definição jurídica do transporte individual de passageiro, quando diz:

Por certo e valendo-se da referida técnica, basta que o julgador faça a avaliação jurídica da 

natureza do transporte que se realiza por intermédio do aplicativo UBER, pois se se considerá-

-lo público individual, será possível considerar a lei constitucional; se se afirmar que é privado 

individual será possível fazer a interpretação conforme e limitar a incidência da lei somente 

àquela outra espécie de transporte individual. (MINAS GERAIS, Tribunal de Justiça, ISDR – Cv Nº 
1.0000.16.016912-4/002, Relator: Desembargador Corrêa Junior, 2017)

Nesta feita, a interpretação mais recente da lei aponta (de forma controversa como discorrido ante-

riormente) que o serviço de táxi é sim um serviço público e, portanto, submetido a toda legislação citada.

Depreende-se da leitura dos dispositivos legais mencionados no trabalho (tais como a Lei Federal nº 

12.468/11 e o Código de Trânsito Brasileiro) que foram promulgados de forma a delimitar exclusivamente o 

serviço dos taxistas (seja como veículo de aluguel, de placa vermelha ou serviço público de transporte indi-

vidual de passageiro, isto é, todos remetem exclusivamente a táxi). Portanto, incabíveis ao serviço prestado 

por intermédio dos aplicativos, por ser esse um serviço de natureza privada.

4 LEGisLAÇÃO PARA O FUnciOnAmEnTO DOs APLicATiVOs DE inTERmEDiAÇÃO DE 
TRAnsPORTE DE PAssAGEiRO inDiViDUAL

À época da criação dos aplicativos não existia legislação que abordava este serviço, razão pela qual 

as condições para se tornar um motorista parceiro destes aplicativos foram impostas pelas empresas encarre-

gadas da administração e gestão dos aplicativos. Desse modo, cumpre ressaltar que os veículos aceitos para 

transitar como táxis sequer são admitidos por estes aplicativos, tal como adverte o Uber em seu site:

“Não são aceitos, em nenhuma categoria, carros com placa vermelha, pick-ups, vans e cami-

nhonetes. Também não aceitamos veículos adesivados, plotados, sinistrados, recuperados, com 
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alteração no sistema de suspensão ou freios. Infelizmente, não podemos abrir nenhuma exce-

ção.” (Requisitos para os motoristas parceiros. (Disponível em: https://www.uber.com/pt-BR/

drive/requirements/, acesso em 02/11/2017)

Importa dizer que estas condições foram, de certa forma, importadas como diretrizes pela Lei nº 

13.640/18, senão vejamos:

Art. 3º  A Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012, passa a vigorar acrescida dos seguintes arts. 

11-A e 11-B:

“Art. 11-A.  Compete exclusivamente aos Municípios e ao Distrito Federal regulamentar e fisca-

lizar o serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros previsto no inciso X 

do art. 4º desta Lei no âmbito dos seus territórios.

Parágrafo único.  Na regulamentação e fiscalização do serviço de transporte privado individual 

de passageiros, os Municípios e o Distrito Federal deverão observar as seguintes diretrizes, 

tendo em vista a eficiência, a eficácia, a segurança e a efetividade na prestação do serviço: 

I - efetiva cobrança dos tributos municipais devidos pela prestação do serviço;

II - exigência de contratação de seguro de Acidentes Pessoais a Passageiros (APP) e do Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT);

III - exigência de inscrição do motorista como contribuinte individual do Instituto Nacional do 

Seguro Social (INSS), nos termos da alínea h do inciso V do art. 11 da Lei nº 8.213, de 24 de julho 

de 1991.”

“Art. 11-B.  O serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros previsto no 

inciso X do art. 4º desta Lei, nos Municípios que optarem pela sua regulamentação, somente 

será autorizado ao motorista que cumprir as seguintes condições:

I - possuir Carteira Nacional de Habilitação na categoria B ou superior que contenha a informa-

ção de que exerce atividade remunerada;

II - conduzir veículo que atenda aos requisitos de idade máxima e às características exigidas 

pela autoridade de trânsito e pelo poder público municipal e do Distrito Federal;

III - emitir e manter o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV);

IV - apresentar certidão negativa de antecedentes criminais. (BRASIL, Lei nº 13.640, 2018)

Na prestação de serviço pelos aplicativos, existe uma nítida relação negocial, um contrato bilateral/

sinalagmático entre as partes, um pacto entre o motorista cadastrado como parceiro e o usuário devidamente 

registrado na plataforma tecnológica, no qual ambos concordam com as condições do serviço, em que aquele 

se compromete a trasladar este de um lugar a outro mediante uma contraprestação em pecúnia.

Este contrato de transporte está disciplinado no Capítulo XIV do Código Civil Brasileiro de 2002, mais 

especificadamente no artigo 730 que assim dispõe: “Pelo contrato de transporte alguém se obriga, mediante 

retribuição, a transportar, de um lugar para outro, pessoas ou coisas”.

O citado serviço, essencialmente privado, não possui o caráter de universalidade, tampouco está sub-

metido à cadeia principiológica dos serviços públicos (princípio da continuidade do serviço público, princípio 

da mutabilidade/ adaptabilidade, princípio da supremacia do interesse público, princípio da impessoalidade, 

princípio da igualdade dos usuários, e princípio da modicidade das tarifas). É um serviço restrito aos usuários 

cadastrados na plataforma virtual, baseado na autonomia da vontade das partes, inclusive do motorista que 

não está obrigado a aceitar todas as solicitações de prestação de serviço de transporte individual.
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Como bem disse a Desembargadora Albergaria Costa em seu voto no IRDR – Cv Nº 1.0000.16.016912-

4/002: “Trata-se de nítida atividade econômica em sentido estrito, que atrai o regime jurídico de direito priva-

do, haja vista a existência de relação contratual pautada pela liberdade de negociação advinda da tecnologia 

de internet.” (MINAS GERAIS, Tribunal de Justiça, ISDR – Cv Nº 1.0000.16.016912-4/002, Relator: Desembargador 

Corrêa Junior, 2017)

 Portanto, conclui-se que a natureza jurídica do serviço de transporte individual de passageiros pres-

tado por intermédio dos aplicativos de transporte é de atividade privada e, dessa forma, a priori, não existiria 

necessidade de autorização estatal. Neste sentido, a decisão que permitiu o funcionamento do Uber por meio 

do deferimento da liminar cujo trecho dispõe que:

Neste sentido, impõe-se esclarecer que o transporte ofertado pelo impetrante é oferecido de 

forma privada, ou seja, um particular contrata, com outro particular, um serviço de transporte 

através do mencionado aplicativo. Assim, não há que se falar em exigência de credenciamento, 

licenciamento ou autorização para que dois particulares, no livre exercício de sua autonomia 

da vontade, realizem contrato de transporte privado, mesmo que intermediado pelo aplicativo 

UBER. (MINAS GERAIS, 6ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Belo Horizonte, 

MS. 5117005-87.2016.8.13.0024, Juiz de Direito Paulo de Tarso Tamburini Souza, 2016).

Desse modo, outra hipótese levantada é que o serviço de transporte de passageiro individual pres-

tado por intermédio de algum aplicativo, enquanto serviço privado, não está sujeito às normas do serviço de 

transporte do táxi, cujo tratamento pela legislação infraconstitucional é de serviço público.

5 cOnDiÇÕEs DE FUnciOnAmEnTO DO TáXi E DOs APLicATiVOs

Os prestadores de serviço de táxi gozam de privilégios exclusivos da classe como benefícios fiscais, 

vias exclusivas, pontos de embarques próprios como em centro de compras, rodoviárias, aeroportos – prerro-

gativas semelhantes ao serviço público de transporte coletivo.

Os taxistas foram beneficiados com isenções de IPI e IOF na compra de veículos e descontos em al-

gumas concessionárias. Não obstante, ainda podem pedir isenção de ICMS e em alguns estados não pagam 

IPVA e têm isenção de ISS.

Lado outro, os taxistas têm que pagar taxas anuais e a cada 5 (cinco) anos precisam fazer exame 

médico e psicotécnico no Detran; passam por curso específico e, também, os veículos têm que passar por 

vistoria e calibração do taxímetro anual. 

Outro dado importante é que 70% dos taxistas em BH não são os verdadeiros donos das permissões3. 

São motoristas contratados para trabalhar pelos donos das placas. Ou seja, parcela considerável são apenas 

“locadores” do táxi para outros motoristas. Inclusive, a BHTrans vem implantando o taxímetro com biometria 

para evitar essa prática.

Por sua vez, os motoristas parceiros dos aplicativos arcam com custo total do veículo e pagam o ISS-

QN (Imposto sobre prestação de serviço de qualquer natureza) como MEI (Microempreendedor Individual) ou 

Simples a cada nota fiscal emitida. São motoristas profissionais cujas habilitações permitem o exercício da ati-

vidade remunerada. São avaliados por estrelas que varia de um a cinco e se obtêm média inferior a 4,6 podem 

3 Dados extraídos da reportagem “Táxi herdado é alvo de críticas” do jornal Estado de Minas. Disponível em <https://www.em.com.br/app/
noticia/gerais/2013/07/12/interna_gerais,421358/taxi-herdado-e-alvo-de-criticas.shtml> Acesso em 22 nov 2017.
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sofrer a penalidade de perderem o credenciamento (enquanto as reclamações dos táxis de Belo Horizonte, por 

exemplo, devem ser feitas na BHTrans). As viagens são previamente calculadas por meio da tecnologia de GPS.

6 ORDEm EcOnÔmicA

A ordem econômica é abrangida pela Constituição Federal de 1988, nos seus artigos 170 e seguintes.

O art. 174 da Constituição dispõe que o “o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, 

incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado”, isto 

é, foi conferido ao Estado a função de regular a economia mediante fiscalização, incentivo e planejamento.

Nos ensinamentos de Marcelo Sciorilli:

[...] na esteira do que dispõe o texto constitucional em vigor, pode-se dizer que o Estado brasilei-

ro age regulando, fiscalizando, incentivando e planejando a atividade econômica ou exercendo, 

ele próprio, esta atividade. Na primeira modalidade de atuação tem-se o Estado como agente 

normativo; na segunda, como agente econômico. (SCIORILLI, 2004, p. 37)

Dentro da cadeia principiológica do Direito Concorrencial e Econômico (Ordem Econômica), o princípio 

da livre concorrência é um dos princípios gerais extraído do art. 170, inciso IV da CR88 e, também, um desdobra-

mento do princípio da livre iniciativa previsto no art. 1º, inciso IV da Carta Magna. Por sua vez, são instrumentos 

para garantir a dignidade da pessoa humana consagrada como fundamento da Constituição Federal de 1988, que, 

inclusive, ainda é finalidade da Ordem Econômica.

Muito embora a regra seja a livre iniciativa, o constituinte impôs limitações aos particulares no caso dos 

serviços públicos reservados ao Estado (excetuados aqueles que podem ser prestados por delegação), bem como 

as hipóteses que importem em monopólio para o Estado e aquelas necessárias aos imperativos da segurança 

nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei (art. 173 CR88). Assim como, nos termos 

do art. 173, §4º da CR88, o Estado “reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, 

à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros.”

O constituinte proibiu, portanto, a existência de monopólios, ressalvados aqueles taxativamente previs-

tos na Lei Fundamental, art. 177 CR88, que prevê:

Art. 177. Constituem monopólio da União:

I - a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos;

II - a refinação do petróleo nacional ou estrangeiro;

III - a importação e exportação dos produtos e derivados básicos resultantes das atividades 

previstas nos incisos anteriores;

IV - o transporte marítimo do petróleo bruto de origem nacional ou de derivados básicos de 

petróleo produzidos no País, bem assim o transporte, por meio de conduto, de petróleo bruto, 

seus derivados e gás natural de qualquer origem;

V - a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, o reprocessamento, a industrialização e o comércio de 

minérios e minerais nucleares e seus derivados, com exceção dos radioisótopos cuja produção, 

comercialização e utilização poderão ser autorizadas sob regime de permissão, conforme as alí-

neas b e c do inciso XXIII do caput do art. 21 desta Constituição Federal. (Redação dada pela Emen-

da Constitucional nº 49, de 2006) (BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil de 1998)
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Não obstante, existe o monopólio natural entendido como:

O monopólio natural não é uma criação legal, nem o resultado de uma prática lesiva à concor-

rência, mas um conceito econômico, que pode ter utilidade jurídica. Ele ocorre quando o custo 

da atividade econômica se torna muito maior quando se busca promover a concorrência, o que 

a torna economicamente inviável. Nesse cenário, não se justifica a instauração da competição 

no mercado, pois ela pode gerar aumento nos preços e se revelar prejudicial ao próprio consu-

midor. Um exemplo tradicional é o do transporte ferroviário, em que a duplicação das ferrovias 

tende a acarretar custos exorbitantes e injustificáveis para os prestadores, que acabem sendo 

repassados aos consumidores. (Parecer Ordem Constitucional Econômica, Liberdade e Trans-

porte Individual de Passageiros: o “caso Uber”. Disponível em: https://www.conjur.com.br/dl/

paracer-legalidade-uber.pdf, acesso em 02/11/2017).

Portanto, o conceito de monopólio natural demonstra que uma única empresa é capaz de abastecer 

o mercado a custos menores do que se este mesmo mercado fosse suprido por mais de uma empresa em 

concorrência.

Desse modo, conclui-se que a regra é a livre iniciativa e a livre concorrência, enquanto o monopólio 

é a exceção à regra.

Nas palavras de Sciorilli:

[...] A exclusividade no desempenho de atividades econômicas é excepcional e somente con-

cebida nos casos expressamente alinhados na Constituição. Daí porque, não havendo previsão 

constitucional para monopólio em situações tais, há que ser admitida a exploração também 

pela iniciativa privada.

Cumpre sublinhar, ainda, que ao ressalvar os casos previstos na Constituição, o art. 173, do 

texto constitucional, confirma que a exploração direta da atividade econômica poderá ocorrer 

em outras situações, e não apenas nas hipóteses de segurança nacional ou relevante interesse 

coletivo. Estes outros casos, no entanto, devem estar expressamente elencados na Constituição, 

tal como ocorre, p. ex., com as hipóteses previstas nos arts. 177 e 21, inciso XXIII.

Não é demais lembrar, finalmente, que a exploração direta da atividade econômica pelo Estado 

se dá por meio de suas empresas públicas, sociedades de economia mista e respectivas subsi-

diárias (arts. 173, § 1º, e 37, incisos XIX e XX, da CF). (SCIORILLI, 2004, p. 56/57)

Cumpre ressaltar que, em sentido amplo, as atividades econômicas abrangem todas aquelas pres-

tadas exclusivamente pelo Estado chamadas de serviços públicos, assim como as que são prestadas pela 

iniciativa privada (que, por sua vez, são qualificadas como atividades econômicas em sentido estrito).

Desse modo, o cidadão é livre para escolher qual atividade pretende desenvolver, ressalvadas aque-

las hipóteses mencionadas que estão reservadas ao Estado, é lícito, pois, ao cidadão, fazer aquilo que não é 

defeso em lei.

Para garantir a livre concorrência é necessário estimular a livre iniciativa, ceifar a iniciativa privada 

afetaria diretamente a livre concorrência. Nas palavras de Figueiredo (2012, p. 63) “só existirá a livre-concor-

rência onde o Estado garante a livre-iniciativa”.

Por sua vez, o princípio da livre concorrência incentiva a competição entre as empresas e, por óbvio, 

estimula o investimento em qualidade, tecnologia e adequação dos preços para atrair o consumidor.
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Preservar a concorrência, além de garantir a regulação da economia do país, protege, mormente, o 

consumidor. Ademais, a constante mutação e o aprimoramento do mercado garantem ao consumidor o melhor 

custo-benefício, conforme analisado por Sarmento:

De resto, é comum a disputa por mercado travada por agentes de natureza diversa, submetidos 

a regimes jurídicos distintos. A TV por assinatura compete com a TV aberta e elas estão sujeitas 

a regramentos jurídicos diferentes. O ônibus disputa com o metrô, o transporte aéreo com o 

rodoviário, a venda de CDs compete com os serviços de streaming de músicas. A diversidade 

é favorável e não prejudicial à concorrência, na medida que amplia o leque de opções do con-

sumidor, e com isso o empodera no mercado e na sociedade. (Parecer Ordem Constitucional 

Econômica, Liberdade e Transporte Individual de Passageiros: o “caso Uber”. Disponível em: 

https://www.conjur.com.br/dl/paracer-legalidade-uber.pdf, acesso em 02/11/2017).

Desta forma, a proibição de uma atividade econômica, afronta os princípios constitucionais da livre 

iniciativa e da livre concorrência. E, ainda, a ausência de legislação específica não torna uma atividade ilícita, 

tampouco, constitui impedimento para o seu exercício em decorrência do princípio da livre iniciativa. 

Por sua vez, é legítima a regulamentação da atividade privada pelo Estado, mas de forma que não 

iniba a livre iniciativa ou restrinja ao ponto de impedir seu exercício, o que acarretaria em ofensa à ordem 

econômica constitucional.

O que não afasta a necessidade de adequação e equilíbrio entre essas duas categorias profissionais 

em realidade ao contexto atual, ponderando aspectos econômicos, sociais e normativos.

cOnsiDERAÇÕEs FinAis

Os aplicativos, através de sua plataforma digital, fazem a intermediação entre motoristas profissio-

nais e os particulares interessados em contratá-los para o serviço de transporte individual.

Outrora o transporte individual de passageiro limitava-se ao táxi. Diante da concorrência desses apli-

cativos, o táxi viu-se ameaçado e se posicionou contra o funcionamento do aplicativo e exigiu que a intensa 

regulação aplicada ao táxi fosse estendida de forma a abranger o serviço prestado por intermédio desses 

aplicativos.

A similaridade com o táxi fomentou diversas discussões no meio jurídico questionando a legalidade 

do funcionamento desses aplicativos, considerados, de certa forma como um “táxi clandestino” e um con-

corrente desleal.

Contudo, a forte regulação estatal sobre o serviço de táxi é fruto do conflito conceitual da natureza 

jurídica do táxi, que historicamente é considerado serviço público. Porém, existe divergência na própria legis-

lação, doutrina e, ainda, na jurisprudência sobre o tema. 

Indubitavelmente, o serviço de transporte individual de passageiro não possui o caráter universal, 

subsídios do governo, ou outras características inerentes do serviço público. Como se não bastasse, parcela 

dos motoristas de táxi possuem mera autorização, enquanto, por força da Constituição, o serviço público deve 

ser delegado sob o regime de concessão ou permissão.

No entanto, a lei de mobilidade urbana corrigiu essa atecnia, no ano de 2013, e classificou o táxi, de 

forma mais adequada, como serviço de utilidade pública. Desse modo, é compreensível questionar a legitimi-
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dade da regulação estatal produzida anteriormente. Inclusive, o economista-chefe do Cade produziu trabalho 

no qual aponta os benefícios da desregulação do táxi e concluiu que não há elementos que justifiquem a 

proibição do funcionamento destes aplicativos e, ainda, considerou positiva a concorrência no transporte 

individual de passageiro.

Dessa forma, o mesmo entendimento de serviço de utilidade publica pode ser aplicado analogicamen-

te/ extensivamente ao prestado por intermédio desses aplicativos e assim, submetê-lo à mesma legislação 

conforme a natureza jurídica dessa atividade, desde que, por óbvio, seja produzida uma legislação específica 

e adequada para o serviço de transporte individual de passageiro, enquanto serviço de utilidade pública.

Ainda no âmbito da Lei de mobilidade urbana, o legislador, muito embora tenha previsto o serviço de 

transporte individual de passageiro de natureza privada, optou por não regulá-lo, restando, assim, somente 

regulado o serviço de táxi, enquanto serviço público. Não obstante, o Código Civil brasileiro, também previu a 

existência da relação contratual do serviço de transporte.

O serviço de transporte de passageiro individual prestado por intermédio de aplicativo, por sua vez, 

possui todas as características deste serviço privado, pautado, sobretudo, na autonomia da vontade entre o 

motorista e o passageiro.

Nesta feita, o funcionamento desses aplicativos como atividade privada é legítimo sob os fundamen-

tos alegados até o momento e, agora, está amparado pela Lei nº 13.640/18. Portanto, não deve ser impedido, 

tampouco deve suportar a legislação que versa sobre o “serviço público do táxi” de natureza diversa.

Importa ressaltar que a proibição da atividade econômica produzida pelos citados aplicativos é uma 

afronta aos princípios da livre iniciativa e livre concorrência da Ordem Econômica Constitucional, bem como 

ao sistema capitalista. Esses aplicativos, de certa forma, tornam-se aliados na superação da crise econômica, 

tendo em vista que se tornaram uma oportunidade de trabalho para a parcela desempregada da sociedade.

Percebe-se, pois, um forte apelo dos taxistas, temerosos pela concorrência, que clamam pela proibi-

ção desses aplicativos.

Ademais, embora o funcionamento dos aplicativos tenha sido permitido por meio da Lei nº 13.640/18, 
a natureza jurídica do serviço de transporte individual de passageiros, se é um serviço público ou serviço de 

utilidade pública, não foi apropriadamente discutida. Optou-se por uma resolução mais simples, regulando 

em caráter geral a atividade dos aplicativos e criando diretrizes para os Municípios e DF, que não passam da 

positivação das condutas já adotadas por essas empresas, o que foi considerado uma vitória dos aplicativos 

sobre os táxis.

Fato incontroverso é que o funcionamento dos aplicativos beneficia o bem coletivo com tarifas me-

nores e facilidade de acesso, que proporcionam maior isonomia para a sociedade.
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REsPOnsABiLiDADE sOciAL: UmA AnáLisE EnTRE O QUE É 
DiTO PELO PROGRAmA PRODAL E O QUE É PERcEBiDO PELAs 

EnTiDADEs BEnEFiciADAs ATRAVÉs DOs inDicADOREs VALOREs 
E cOmUniDADE DO insTiTUTO ETHOs.

Anderson Lopes Tavares1 

Heliete Lopes Campos2

RESUMO: Este artigo teve a intenção de analisar o que é proposto entre um programa de responsabilidade 

social e o que é percebido pelos seus beneficiários. Para isso foi eleito entre os indicadores do Instituto ETHOS 

os critérios a) valor e b) comunidade. Para realizar o estudo foi utilizado duas estratégias de coleta de dados. 

Uma entrevista com o gestor do programa e outra estratégia foi a aplicação de questionário em quatro ges-

tores das entidades beneficiadas pelo programa. Em linhas gerais houve elevado nível de concordância entre 

o proposto pelo programa e o percebido pelas entidades atendidas em relação aos critérios valores e comu-

nidade do Instituto ETHOS. A originalidade desse estudo e seus achados pode contribuir para administração 

configurar-se cada vez mais como um ambiente amplo e globalizado, ligando-se não apenas a seus clientes, 

mas com toda a dimensão sócio-ambiental de sua inserção.

inTRODUÇÃO

O mundo produtivo, acompanhando uma tendência global, modificou-se profundamente ao longo 

dos tempos. Essas mudanças demandaram das organizações um novo posicionamento no que tange o papel 

do administrador diante do ambiente interno, quanto em relação ao ambiente externo, sobretudo diante das 

crescentes pressões sociais, governamentais e éticas. (TENÓRIO, 2004).

Paralelo a isso, a globalização bem como as transformações do mundo econômico e social impu-

seram ao Estado muitas dificuldades em atender as demandas de direito social e necessidades básicas da 

população. Desse modo a sociedade passou a reivindicar e mobilizar atitudes que melhorem a qualidade de 

vida, que reduzam a desigualdade social e os impactos degradantes do meio ambiente. (ASHLEY et al, 2005).

Nesse cenário surge o Terceiro Setor, fundamentado em iniciativas privadas voluntárias em prol de 

demandas não atendidas pelo governo, que é primeiro setor, e pelo segundo setor que são as empresas pri-

vadas. Assim muitas são as formas que as organizações assumem enquanto terceiros setor, por exemplo, as 

cooperativas, Fundações, as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPs), e os Institutos, que 

realizam ações assistenciais e de bem estar social, nos campos da saúde, educação e assistencial, sobretudo. 

(TENÓRIO, 2004).

1 Mestre em administração de empresas. anlota@ig.com.br

2 Mestre em administração de empresas. helietelopes@gmail.com
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Sobre isso, de acordo com o cadastro básico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE3) 

atualmente mais de 36.000 entidades de assistência social privadas sem fins lucrativos no Brasil. Esse número 

expressa o elevado peso do setor tanto para a economia quanto para a sociedade. (TENÓRIO, 2004).

Na contribuição do desenvolvimento Terceiro Setor no Brasil, o Instituto Ethos é uma referência. Foi 

fundado em 1998 por iniciativa de um grupo de executivos, visando motivar e auxiliar as empresas a gerir 

seus negócios de forma socialmente responsável através de seus indicadores. No campo da gestão esse tipo 

atuação também é conhecido como Responsabilidade Social e o Instituto Ethos trabalha com sete aspectos: 

Valores, Transparência e Governança; Público Interno; Meio Ambiente; Fornecedores; Consumidores e Clientes; 

Comunidade; Governo e Sociedade. (INSTITUTO ETHOS, 2017).

Sobre esse tema, Ashley et al. (2005) define a Responsabilidade Social (RS) como uma visão sistêmica 

dos negócios regidos pela ética e valores morais, que são cada vez mais aceitos de forma apropriada e univer-

sal. Além disso, o autor ainda comenta que a RS é a capacidade de promover o bem-estar do público interno 

e externo de forma perene, predominando a ética e o foco nos direitos humanos. Com intuito de buscar o 

desenvolvimento contínuo nas relações entre as empresas e seus públicos diversos. Suas ações são pautadas 

no respeito aos valores éticos e morais, onde demanda um posicionamento positivo perante o público interno 

e externo, buscando o equilíbrio e a harmonia entre todos. 

Os autores acima ainda afirmam que as empresas que possuem estas primícias em seu planejamento 

estratégico e efetivamente executam estas ações tendem a ter um diferencial competitivo no mercado, pois a 

sociedade dá maior valor às organizações engajadas com este propósito. Mediante toda essa descrição, esse 

trabalho levanta a seguinte problemática: Qual a relação existente entre a percepção dos gestores atendidos 

pelo Programa Prodal do Instituto CeasaMinas e a percepção do gestor beneficiador acerca da Responsabili-

dade Social proporcionada pelo programa baseado nos critérios de Valores e Comunidade do Instituto Ethos?

Dessa forma esta pesquisa tem por objetivo geral analisar qual a relação entre a percepção do gestor 

do Prodal e das beneficiárias sobre os critérios Valores e Comunidade de Responsabilidade Social do Instituto 

Ethos. Para alcançar o objetivo proposto, foram estabelecidos seguintes objetivos específicos:

•	 Verificar a percepção do gestor do Programa Prodal;

•	 Analisar a percepção dos gestores beneficiários do Programa Prodal acerca dos indicadores Valores 

e Comunidade;

•	 Comparar a percepção dos gestores beneficiários com a percepção do gestor do Programa Prodal 

em relação aos mesmos indicadores de Responsabilidade Social.

O estudo tem como hipótese que o Programa Prodal do Instituto CeasaMinas possui um alinhamento 

nas percepções do gestor beneficiador e dos gestores beneficiados pelo programa referente às práticas de 

Responsabilidade Social de acordo com os indicadores Valor e Comunidade do Instituto Ethos.

A escolha por este tipo de estudo justifica-se, tanto em nível acadêmico quanto prático, pois muitas 

empresas dizem que adotam e praticam a Responsabilidade Social. Porém, poucos se comprometem com o 

entendimento de como estas ações são percebidas pela comunidade beneficiária.  O Instituto CeasaMinas 

3 As Entidades de assistência social privada sem fins lucrativos no Brasil: 2014-2015: unidades de prestação de serviços socioassisten-
ciais /IBGE, Coordenação de População e Indicadores Sociais. - Rio de Janeiro: IBGE, 2015.
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através do programa Prodal busca uma aproximação com a comunidade e efetivamente cumprir a sua missão 

de existência que é promoção da responsabilidade e inclusão social. Portanto estudos como este são impor-

tantes para avaliar se a missão do beneficiador está sendo cumprida.

Outra contribuição deste trabalho é o fato de que a avaliação dessa relação pode contribuir para qua-

lificar ainda mais o Programa Prodal no quesito de práticas de responsabilidade social e assim alinhá-lo ainda 

mais com as necessidades dos beneficiários, como as instituições atendidas e a comunidade.

Por fim, a última relevância deste trabalho atinge a formação dos gestores que diante deste novo 

panorama social, o gestor moderno deve ter uma visão sistêmica não visando apenas lucros financeiros, mas 

sim, buscando a intermediação com a sociedade, comunidade, colaboradores, fornecedores, acionistas, gover-

no e meio ambiente também tenham benefícios dentro desta percepção de Responsabilidade Social.

Neste contexto, com o intuito de contribuir para uma sociedade mais igualitária, futuros gestores 

possuem um papel importante em desenvolver atividades sociais e agregar valor social as atividades que 

irão refletir nas gerações futuras e fazer/buscar novos caminhos nas dimensões empresarial, humana e ética.

1 mETODOLOGiA

A pesquisa se desenvolveu a partir do método indutivo, uma vez que na indução conclui-se verda-

des particulares à verdades gerais. De acordo com Cervo, Bervian e Silva (2007, p.44), “o argumento indutivo 

baseia-se na generalização de propriedades comuns a certo número de casos até agora observados e a todas 

as ocorrências de fatos similares que poderão ser verificadas no futuro”. Assim sendo, o pesquisador estabe-

lece relações com uma proposição particular e, a partir do raciocínio lógico, chega-se à verdade daquilo que 

propõe a conclusão.

Conforme Cervo, Bervian e Silva (2007), quanto ao tipo, este trabalho foi classificado como descritivo, 

pois, o mesmo tem por finalidade relatar com mais precisão o comportamento das amostras de um determi-

nado grupo, favorecendo informações mais amplas e completas. Para eles, o estudo descritivo demonstra se 

realmente ocorrem os fenômenos buscando entender as variáveis de forma concisa. 

Quanto aos meios, a análise de dados foi realizada de duas formas: quantitativa e qualitativa. De 

acordo com Cooper (2003, p. 132), a abordagem quantitativa descreve que a pesquisa se refere ao “significado 

à definição, à analogia, ao modelo ou à metáfora caracterizando alguma coisa”. Mensuram-se as caracterís-

ticas de um grupo isolado e considera uma relação dinâmica entre a realidade e o sujeito. Já a abordagem 

qualitativa, segundo Triviños (1987, p. 120) descreve como, “atividades de investigação que podem ser de-

nominadas específicas”, a partir desta técnica permite ao pesquisador uma visão clara a fim de atingir uma 

interpretação da realidade que não pode ser quantificado. 

Desta forma, a partir do estudo foram analisadas as percepções dos gestores das instituições bene-

ficiadas referentes ao Programa Prodal no que se diz respeito à Responsabilidade Social baseando-se apenas 

nos indicadores Valor e Comunidade do Instituto Ethos. O indicador Valores, Transparência e Governança 

foram fracionadas em Valor, devido ao curto prazo da pesquisa e a inexperiência do grupo. Mas não deixou 

a integridade o objetivo da pesquisa.
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Para realizar o trabalho foi eleita como unidade de análise o Instituto CeasaMinas, que fica localizado 

no entreposto do CeasaMinas (Centro de Abastecimento de Minas Gerais), uma empresa de economia mista 

vinculada ao Governo Federal sob a supervisão do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). 

O Instituto CeasaMinas é uma OSCIP (Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público) secundária e inde-

pendente para efetuar ações de Responsabilidade Social (RS), nele são promovidos projetos sociais e diversos 

programas, sendo um deles o Prodal Banco de Alimentos.

O Programa Prodal se fundamenta em sua maior parte em doações vindas de lojas e produtores 

rurais que comercializam no CeasaMinas. Os alimentos, como hortaliças, frutas e verduras doadas ao Prodal 

já perderam seu valor comercial, mas ainda mantém seu valor nutricional e, por isso podem ser doados pelo 

Prodal e consumidos pelas entidades beneficiadas. (CEASAMINAS, 2017).

A percepção do gestor do Instituto CeasaMinas em relação aos critérios Valor e Comunidade foi 

analisada mediante o roteiro de entrevista estruturada. De acordo com Rosa e Arnoldi (2006). A entrevista é 

uma técnica que possibilita a coleta dos dados de forma rápida e precisa ao seguir um roteiro previamente 

estabelecido é possível coletar as informações com eficácia. No que tange as percepções dos gestores das 

entidades beneficiárias, foi solicitado que os mesmos respondessem aos questionários semiestruturados acer-

ca das suas percepções do Programa Prodal. Para Barros e Lehefeld (2013) o questionário é uma ferramenta 

que possibilita agrupar informações sobre as variáveis. Sendo assim, o questionário busca verificar junto aos 

gestores beneficiários a percepção que os mesmos têm de responsabilidade social do Programa Prodal.

Estrategicamente se pensou nessas instituições para avaliação de suas percepções por atender públicos 

diferentes, como idosos, crianças e jovens e é exatamente que a pesquisa pretendeu alcançar ao verificar se o 

Prodal atende aos requisitos de Responsabilidade Social, a fim de apurar os princípios dos indicadores Ethos. 

As quatro instituições entrevistadas são voltadas a projetos sociais, baseando-se na responsabilida-

de social e no resgate à cidadania, atendendo famílias de baixa renda, que estão em situações de riscos e 

de vulnerabilidade. Por questões éticas, adotou-se o anonimato para preservar os nomes das mesmas e a 

imparcialidade da amostragem. As mesmas serão denominadas como instituições A, B, C e D. As instituições 

possuem sede na região metropolitana de Belo Horizonte, motivo pela qual foram selecionadas. Além desse 

critério, o outro que definiu a inclusão dessas instituições, foi o fato das respectivas terem aceitado participar 

da pesquisa. Devido ao pouco tempo disponível para a coleta dos dados, a localização e o acesso foram os 

critérios mais considerados para a inclusão na pesquisa.

Foram selecionadas estrategicamente entidades beneficiadas do Programa Prodal de segmentos di-

ferentes, tais como abrigos, instituições, casa de apoio e associações, e as mesmas fazem parte das cento e 

quarenta e cinco unidades cadastradas no programa, para se ter uma visão das percepções quanto aos temas 

abordados. 

2 REFEREnciAL TEÓRicO

2.1 mODELOs DE GEsTÃO

Ao tratar de modelos de gestão é de grande relevância apresentar brevemente a trajetória da Ciência 

da Administração, que apesar de haver relatos a Administração se estrutura após a Revolução Industrial e 
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explanada desde o modelo Taylorista à acumulação flexível, ressaltando as mudanças advindas nos processos 

da organização racional do trabalho. Por isso, conforme Braverman (1981) afirma, a Administração Moderna 

deu origem à Administração Científica e Clássica, cujo primeiro estudioso foi o Frederick W. Taylor (1856 - 

1915). Ele foi considerado pai da Administração cujo esforço de gestão concentrou no chão de fábrica junto 

aos trabalhadores examinando a possibilidade de organização de suas tarefas.

O segundo estudioso foi Henri Fayol (1841 - 1925) que ressaltou em sua proposta a acuidade do alto 

escalão das empresas e as habilidades gerenciais (planejamento, organização, direção e controle) dentro da 

Ciência da Administração. Em contrapartida a estes estudos do modelo Taylorista, surge novos estudos sobre o 

olhar comportamental dos seres humanos dentro das organizações, cujo foco passou para as atenções nas rela-

ções humanas, na motivação e no desenvolvimento pessoal dentro do ambiente de trabalho. (BRAVERMAN, 1981)

Em continuidade aos modelos de gestão, Chiavenato (2011) afirma que, a primeira contribuição na 

área das relações humanas no trabalho, foi a do australiano Elton Mayo, antropólogo e estudioso das relações 

aborígines na Austrália. Ainda na visão comportamental do trabalhador, nota-se outro aporte, neste momento 

é a Teoria da Motivação Humana de Maslow (2003), que em contraposição à crença do “Homo Economicus” de 

Taylor, aponta que o ser humano tem necessidades múltiplas, e que são acatadas através das inter-relações 

com o meio em que se vive, sendo elas: necessidades fisiológicas, de segurança, afeto ou filiação, status ou 

estima e de realização.

Portanto, nestes estudos da administração citados acima, ainda se viam a gestão intraorganizacional, 

num contexto de sistemas fechados, logo após este tempo o contexto da administração faz uma composição 

das teorias comportamentalistas e da consciência da importância do meio ambiente num processo de inter-

-relação constante com os elementos que a compõem, daí surge um novo olhar para visão das empresas como 

um sistema aberto, logo, surge uma nova teoria conhecida como Teoria dos Sistemas. (CHIAVENATO, 2011).

Segundo Oliveira (2003), a Teoria dos Sistemas, anula a concepção da fragmentação do trabalho, da 

visão linear e da simplicidade de análise dos teóricos que ainda enxergavam a empresa e os trabalhadores 

como partes separadas e isoladas de um sistema complexo maior e interdependente.

Na visão de Capra (2006) o conceito de sistema harmoniza uma visão compreensiva, abrangente, ho-

lística e gestáltica (o todo é maior que a soma das partes) de um conjunto de coisas complexas, dando‐lhes 

um feitio e analogia total. Tal perspectiva abre para uma condição conceitual de gestão do macro ambiente 

como é a gestão social.

2.2 GEsTÃO sOciAL

Toda ruptura no cenário de gestão abriu a condição para pensar o trabalho do gestor por um viés 

muito mais amplo, muito mais social. Melo Neto e Froes (2001a) relatam que na década de 50 muitos autores 

começaram a questionar os efeitos que o capitalismo trouxe para a sociedade. Devido às características do 

capitalismo, uma economia capitalista, com má distribuição de renda, crescimento nos problemas sociais, o 

Estado com uma gestão deficitária passa a ter dificuldades em assumir os compromissos básicos e necessá-

rios com a população. 
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Observando essa linha temporal, nas décadas de 60 e 70 o Terceiro Setor (Sociedade Civil Organiza-

das), surgiu através da junção do Primeiro Setor (Estado), mais o Segundo Setor (Privado), onde passa a ter 

um importante papel nas ações em prol da sociedade. No Brasil as ações sociais já eram realizadas pela Igreja 

Católica e reconhecidas como práticas de caridade. (MELO NETO; FROES, 2001a).

Para vários teóricos, já na década de 80 o Terceiro Setor ganha força com os movimentos sociais 

atuantes que contribuíram para a conquista dos direitos da sociedade e da cidadania. A sociedade começa 

a reivindicar os seus direitos e os deveres do Estado, assim o Terceiro Setor passa a assessorar a população, 

onde o Estado não era eficiente em suas demandas.

Sendo assim, Melo Neto e Froes (2001a, p. 3) explica que, “agora, o cidadão não mais depende do 

Estado para lhe conferir cidadania. Ele próprio exige cidadania, pois sabe a falta que o Estado provedor da 

cidadania, ele pode contar com os serviços comunitários provedores de cidadania”. Ou seja, as instituições 

compreendem que podem contribuir para a resolução dos problemas sociais, transformando déficits em opor-

tunidades para o bem da comunidade.

Para alcançar essa finalidade, o Terceiro Setor é constituído por Instituições Sociais, Fundações, Or-

ganizações não Governamentais (ONGs), Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPs), que 

realizam ações voltadas para o desenvolvimento da sociedade, sem fins lucrativos, em auxílio ao Estado. As 

organizações do Terceiro Setor atuam com um novo modelo de gestão utilizando estratégias administrativas 

tanto no setor público quanto no privado, contribuindo para a criação de novos conhecimentos. Melo Neto e 

Froes (2001a, p. 4) dizem “é grande a influência dessas entidades de natureza comunitária. São entidades de 

base que praticam um novo modelo de gestão”.

É nesse cenário que brota a gestão social. Uma concepção da gestão fundamentada na amplitude 

das suas ações preocupada com questões gerais e globais até então ignoradas pela organização. Em síntese 

a gestão social externa tem por objetivo ações empresariais voltadas para a sociedade, o consumidor e o 

ambiente de trabalho. (MELO NETO; FROES, 2001a).

Gestão interna corresponde a responsabilidade social corporativa no 1º estágio onde se engloba as 

atividades da empresa referente a saúde e segurança dos colaboradores e qualidade de vida no trabalho. A 

gestão social cidadã refere-se ao bem estar social. Neste estágio gestão social cidadã as ações da empresa se 

propagam para a sociedade como um todo, conforme os autores Melo Neto e Froes (2001a, p. 81): 

A empresa, com projetos formatados nesse patamar (3º estágio), fomenta o desenvolvimento 

social local e regional, alavanca a economia através de incentivo à geração de empregos e negó-

cios. Assim, desenvolve ações de sustentabilidade social, como por exemplo, criação de escolas, 

cursos técnicos cursos, profissionalizantes. Realiza, juntamente com o governo, campanhas de 

conscientização social e promove a cidadania.

Enquanto fator importante para a área, os autores ainda complementam que o crescimento do Ter-

ceiro Setor em seus vários segmentos contribuiu expressivamente para a economia, como geração de renda, 

empregabilidade, melhoria do bem-estar da sociedade. Estes fatores positivos proporcionaram uma maior 

credibilidade da sociedade, governo e de um mercado globalizado.

Para Melo Neto e Froes (2001a), o Terceiro Setor é um ramo de atividade que possui racionalidade 

econômica independente e regras de atuação específicas. Pode-se dizer que a economia desse setor gira em 
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torno de indicadores socioeconômicos internos quanto externos. Inclusive esse trabalho utiliza como aspectos 

de análises dois indicadores propostos pelo Instituto Ethos.

Os autores ainda enfatizam que esses indicadores reforçam que ações sociais produzem um impacto 

positivo, no ambiente interno quanto no ambiente externo da organização, demonstrando um progresso no-

tável no ambiente de trabalho e na qualidade de vida dos colaboradores. Os resultados refletem no aumento 

da produtividade no trabalho, no clima organizacional, na convivência social comunitária e na economia.

É importante ressaltar também o papel do Terceiro Setor no fomento do desenvolvimento social, na 

credibilidade de suas ações, no compromisso de auxílio à sociedade. A gestão social do Terceiro Setor direcio-

nou várias organizações para o trajeto da responsabilidade social, fazendo com que cada um assumisse seu 

verdadeiro papel protagonista não somente no aspecto econômico, mas também no sócio ambiental. (MELO 

NETO; FROES, 2001a).

2.3 REsPOnsABiLiDADE sOciAL

Para permitir o entendimento sobre essas questões, é preciso descrever mesmo que de forma breve 

a evolução da Responsabilidade Social Empresarial, pois é um tema complexo que envolve desde a busca 

incessante de lucro pelos empresários até a necessidade de existir ações sociais dentro das empresas. É pos-

sível analisar a Responsabilidade Social Empresarial em dois períodos: o início do século XX até a década de 

1950 sendo o primeiro período. A partir da década de 1950 até os dias atuais refere-se ao segundo período. 

(TENÓRIO, 2004).

Tenório (2004) descreve o primeiro período da Responsabilidade Social como sendo a transição da 

economia agrícola para a industrial. O processo produtivo modificou e passou por evoluções tecnológicas e a 

ideologia de liberalismo predominava. A função das empresas era maximização dos lucros, promover empre-

gos e pagar impostos, tais ações representavam a função social das empresas. Cabia ao Estado recolher os 

impostos e a responsabilidade pelas ações sociais. 

Ainda pelas ideias de Tenório (2004), a industrialização acarretou o surgimento de vários problemas, 

como por exemplo, ambientais e trabalhistas. Não havia legislação trabalhista e as empresas exploravam os 

funcionários. Assim a sociedade começou a cobrar das empresas e do governo medidas para minimizar os 

problemas. O governo detentor dos impostos passou a exigir o cumprimento das obrigações legais dando 

início a dimensão da Responsabilidade Social e Empresarial. 

O segundo período da Responsabilidade Social, Tenório (2004) afirma que esta época é marcada pelo 

desenvolvimento da sociedade pós-industrial, pelo pensamento Keynesiano pela intervenção do Estado na 

economia e o questionamento da sociedade quanto ao objetivo das empresas em apenas gerar lucros.

O mesmo ainda comenta que a sociedade contemporânea iniciou a busca pela qualidade de vida, 

pelo respeito ao meio ambiente, pela valorização do ser humano atualizando o conceito de Responsabilidade 

Social. As empresas estão inseridas em um ambiente complexo e suas ações refletem sobre seus funcionários, 

comunidade e sociedade. Gerando assim a terceira fase da Responsabilidade Social.

Contudo, Reis e Medeiros (2007), reforçam que “o marco para o movimento da Responsabilidade So-

cial das empresas foi a conscientização de indivíduos e grupos da sociedade frente à decadência de grandes 
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centros urbanos.”. Pelo demonstrado até aqui acerca da trajetória da Responsabilidade Social, percebe-se a 

complexidade do tema, o afastando da superficialidade contida na filantropia. 

A filantropia busca suprir as necessidades básicas temporariamente, através de doações e também 

financeiramente de comunidades que vivem em situações de risco, define a filantropia. Por ser uma atuação as-

sistencialista não possui um planejamento ou uma espera de efeito destas doações. (MELO NETO; FROES, 2001b).

O baixo nível educacional, a desigualdade social, a concentração de renda e a corrupção fazem do 

país um cenário social desfavorável. Através deste cenário as empresas brasileiras exercem seu papel social. 

Entretanto é preciso saber efetivamente, se tais empresas realizam a responsabilidade social ou se praticam a 

filantropia, isto é, se auxiliam as pessoas desfavorecidas como um gesto de caridade, não existindo natureza 

estratégica e gerenciamento de suas ações. (MELO NETO; FROES, 2001b).

Neste sentido, os autores expressam que a filantropia se difere de responsabilidade social porque 

possui objetivos voltados em projetos sociais com planejamento e busca o envolvimento e crescimento da 

comunidade. As instituições com responsabilidade social se destacam no mercado, e as práticas destas ações 

sociais refletem no comprometimento ético e retorno relacionado aos investimentos. A comunidade envolvida 

nos projetos sociais demonstra a busca da melhoria de qualidade de vida e satisfação. A Responsabilidade 

Social que alcança a comunidade com ações sociais traz para a Instituição um retorno muito maior.

O que reforçam os autores Melo Neto e Froes (2001b, p. 62-66), que ao longo dos tempos ocorreu 

uma mudança significativa no novo ambiente comunitário e as instituições precisam estar atentas a esta nova 

realidade. Os autores citam que “atualmente, as pessoas tornam-se membros da comunidade porque são 

obrigadas a fazê-lo, como no passado. O poder não está mais na comunidade, mas em seus membros”. Os 

autores ainda frisam que “o importante é que muitos, ou se possível, alguns de seus membros participem das 

novas comunidades que vão ser criadas ou agregadas aos projetos sociais desenvolvidos pelas empresas”. 

Vale ressaltar que os jovens e crianças das comunidades carentes são focos das empresas nas ações sociais. 

(MELO NETO; FROES, 2001b, p. 62-66).

As preocupações das organizações com um público confirmam que filantropia e responsabilidade 

social são totalmente distintas, onde as instituições buscam abranger todos os envolvidos de forma que todos 

sejam beneficiados e diminuindo a desigualdade. Pois a filantropia possui apenas uma beneficiada, a comu-

nidade. Sem o compromisso duradouro e desenvolvimento social. (MELO NETO; FROES, 2001b).

2.4 REsPOnsABiLiDADE sOciAL nAs ORGAnizAÇÕEs

Com o avanço tecnológico e a quebra de fronteiras em decorrência da globalização, surgiu a ne-

cessidade de uma nova postura das empresas perante a sociedade. Pois, a busca desenfreada somente 

pelos lucros financeiros para os acionistas, agora deve ser repensada, pois, a organização está inserida na 

comunidade e deve responder a ela sobre aspectos múltiplos da linguagem econômica, social e ambiental. 

(VALLADÃO, 2016).

Nesse sentido, para Valladão (2016, p. 18) “a Responsabilidade Social é mais do que uma responsa-

bilidade legal ou obrigação social ou postura ética. O compromisso socialmente responsável de uma empresa 

vai além das contribuições de caridade”. A empresa socialmente responsável determina objetivos e metas 
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para o crescimento econômico e social dos envolvidos e torna-se um participante ativo, comprometido e 

sempre prezando pela transparência.

É esperado desse modo que as empresas pratiquem a Responsabilidade Social Empresarial, em sua 

filosofia, missão, cultura e valores organizacionais. Assim, Chiavenato (2007, p. 141), afirma que “a missão da 

empresa sempre está centrada na sociedade” e as empresas que têm a responsabilidade social bem engajada 

na visão estratégica, se destacam no mercado, e as práticas destas ações sociais refletem no comprometimen-

to, ética e retorno relacionado aos investimentos. A comunidade envolvida nos projetos sociais demonstra a 

busca da melhoria de qualidade de vida e satisfação. 

Sobre essa questão, o Instituto Ethos de Responsabilidade Social (2000, p.32) descreve: 

A noção de responsabilidade social empresarial decorre da compreensão de que a ação empre-

sarial deve, necessariamente, buscar trazer benefícios para a sociedade, propiciar a realização 

profissional dos empregados, promover benefícios para os parceiros e para o meio ambiente e 

trazer retorno para os investidores. A adoção de uma postura clara e transparente no que diz 

respeito aos objetivos e compromissos éticos da empresa fortalece a legitimidade social de suas 

atividades, refletindo-se positivamente no conjunto de suas relações. 

De acordo com a citação, uma empresa socialmente responsável não se limita apenas a aspectos fi-

nanceiros, mas também tem que prezar pela diversidade, e oferecer oportunidades igualitárias independente 

da raça, cultura, religião, sexo, posição social e cor. O ambiente organizacional deve ser um lugar respeitoso 

e o capital intelectual valorizado.

2.5 PERcEPÇÃO DA REsPOnsABiLiDADE sOciAL

Por percepção entende-se que a Responsabilidade Social incentivou as organizações a desenvolver 

ações sociais voltadas para o cliente externo e interno. Estas ações consequentemente desenvolveram uma 

maior proximidade com os clientes, fornecedores, colaboradores e comunidade. Desta forma refletindo uma 

boa imagem perante o mercado e sociedade. (ASHLEY et al., 2005).

A percepção da sociedade perante o novo posicionamento das organizações tem sido positiva, pois 

atende às demandas necessárias da comunidade. Segundo Ashley et al. (2005), quando as organizações resol-

vem praticar a responsabilidade social nos negócios, trazem para si ganhos e benefícios capazes de dar sus-

tentabilidade as suas estratégias, como o retorno da imagem, vendas e participação no mercado. As pessoas 

passaram a exigir um mundo mais igualitário e justo, e as empresas passaram adequar a este novo cenário.  

Soares (2002, p. 260 - 261), faz algumas pontuações em relação às empresas brasileiras:

Observa-se no mundo corporativo brasileiro com esses grandes movimentos globais, indicando 

mudanças institucionais, econômicas e sociais já consolidadas e de alto impacto nas empresas, 

bem como tendências que dificilmente deixarão de se efetivar, de que são exemplos a propen-

são a regeneração fiscal, em sequência a já realizada regeneração monetária, a recuperação de 

valores éticos e ascensão do conceito de cidadania. Em meio a esse conjunto de transformação, 

é seguramente um grande desafio sintetizar as posturas-chaves da nova empresa, no sentido 

de respostas conscientes com as novas tendências.

Reforçando a ideia do autor, a globalização permitiu que a sociedade se atualiza esse, com isso as 

críticas que as empresas receberam no campo social, ético e econômico obrigou as mesmas a reavaliar sua 
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conduta, a realizarem investimentos com Responsabilidade Social. As empresas para tornarem competitivas 

no mercado entenderam que a valorização dos seus colaboradores implica em um aumento de sua produti-

vidade. O respeito pelo meio ambiente ao desenvolver produtos de forma sustentável criava-se credibilidade 

aos clientes, fidelização.

2.6 insTiTUTO ETHOs

O Instituto Ethos de Responsabilidade Social bem como outras instituições como a Fundação ABRINQ 

(Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos), foram criadas com o objetivo de destacar para a socie-

dade e para as organizações a importância das ações sociais. Devido a esse movimento foram incorporados 

ao vocabulário corporativo expressões e termos como cidadania empresarial, ética nos negócios, filantropia, 

voluntariado empresarial e responsabilidade social. (MELO NETO; FROES, 2001a).

O Instituto Ethos é uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) foi criada com 

objetivo de destacar para a sociedade e para as organizações a importância das ações sociais. Possui temas 

e indicadores como: Valores, Transparência e Governança; Público Interno; Meio Ambiente; Fornecedores; Con-

sumidores e Cliente; Comunidade e Governos e Sociedade como um sistema de avaliação para as empresas 

que queiram adotar na prática a Responsabilidade Social. (INSTITUTO ETHOS, 2017).

De acordo com Ashley et al. (2005), os indicadores Ethos de Responsabilidade Social auxiliam as 

empresas na verificação de suas práticas de responsabilidade social, através do modelo de ferramenta que 

acompanha e monitora as práticas de responsabilidade social. O instrumento é realizado internamente e 

autoavaliativo. O Instituto Ethos divulga de forma anônima um comparativo das empresas realizando uma 

avaliação comparativa.

Ashley et al. (2005), complementam que todos estes indicadores são importantes ferramentas para 

que as empresas e comunidades se guiem em uma atuação única somando esforços para favorecer a todos. 

Nos indicadores Ethos a responsabilidade social empresarial é medida através de indicadores que dimen-

sionam os diversos conceitos de responsabilidade social empresarial, por variáveis que são subdivisões de 

temas. Os temas e as variáveis possuem uma redação de caráter normativo com objetivo de definir como 

seria ser socialmente responsável. De acordo com o Instituto Ethos4 (2017), o tema Valores Transparência e 

Governança, devem priorizar a forma ética de relacionamento e que sua cultura, conduta e missão devem 

estar engajadas, a fim de cumprir tais premissas. Definir metas claras e comprometimento, que modificam 

estruturas enraizadas, e incentivam processos de qualidade, em que todos são responsáveis pelos processos. 

No que tange ao Público Interno, o Instituto Ethos (2017) reforça a importância da participação de todos nas 

decisões estratégicas, de forma consciente e colaborativa, garantidos seus direitos de acordo com a legislação, 

o que significa que serão capazes de refletir na sociedade como um todo. 

A preocupação com o Meio Ambiente é um tema muito falado na atualidade, pois no processo de 

produção pelas empresas precisam ser bem geridos para que os impactos ambientais as sociedades sejam 

mínimos. Hoje estas têm alternativas que ofereçam aos consumidores produtos sustentáveis e destinação dos 

resíduos sólidos seguros. (INSTITUTO ETHOS, 2017).

4 Citação extraída do site do INSTITUTO ETHOS: disponível em < https://www3.ethos.org.br/>. Acesso em: 09 Jun 2017
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Quanto à cadeia de Fornecedores, o Instituto Ethos (2017) define que o papel destes é assegurar que 

conheçam os valores prezados pela empresa, e ter-se uma relação harmoniosa com os parceiros, disponibili-

zar informações e treinamento. Respeitar seus contratos, atuando no desenvolvimento dos elos e valorização 

à concorrência. Sobretudo o produto final deve ser observado protegendo o impacto ambiental. O Instituto 

Ethos (2017), tem a preocupação com os seus Clientes, buscando um relacionamento cada vez mais trans-

parente. O processo de comunicação é iniciado a partir do primeiro contato do colaborador com a empresa 

e esta deve promover qualidade no atendimento dos consumidores e clientes em todo o percurso da venda. 

Além de buscar sempre a melhoria contínua de seus produtos e serviços. 

No indicador Comunidade as empresas são convidadas a aprofundar as relações com a comunidade 

local. Está relacionado com o gerenciamento do impacto da Empresa na comunidade do entorno. Respeito aos 

costumes e culturas locais e o empenho na educação e na disseminação de valores sociais, compreendendo 

o seu papel de agente de melhorias sociais. (INSTITUTO ETHOS, 2017).

No que diz respeito ao Governo, é verificado se a empresa cumpre os requisitos legais e promove diálo-

go com as partes interessadas, sejam elas ONGs e sindicatos. Procura conhecer, entender, prever e reduzir impac-

tos que decorre durante os processos. Além disso, traz a transparência política, a construção da cidadania pelas 

empresas, liderança social, influência social e participação em projetos governamentais. (INSTITUTO ETHOS, 2017).

3 APREsEnTAÇÃO E AnáLisE DA EnTREVisTA 

Neste tópico aborda se a percepção do gestor do Programa Prodal, sob a temática de Responsabilida-

de Social. Abaixo a tabulação e resposta do entrevistado. Obedecendo a ordem apresentada na metodologia 

este trabalho teve o cuidado de seguir a apresentação dos dados na mesma sequência.

Assim, foi visto que o gestor entrevistado do Programa Prodal, é formado em Administração de em-

presas e possui muitos anos de experiência de mercado. Porém, na função atual tem apenas um ano. Em 

seguida, a entrevista abordou qual era a finalidade da criação do Programa Prodal, o gestor respondeu que 

era: “captação de alimentos descartados no entreposto de abastecimento de Minas Gerais – CEASAMINAS e 

distribuição dos mesmos às entidades carentes5.” (GP).

Pela resposta do gestor percebe-se que houve dificuldade de compreender a concepção do Programa 

Prodal. Então em seguida foi feita a pergunta acerca dos critérios utilizados pelo Instituto para selecionar as 

entidades beneficiadas nos programas sociais e a resposta obtida foi que:

“as entidades têm que ser pessoa jurídica constituída, apresentar toda a documentação perti-

nente e ser visitada pela assistente social do Instituto para fiscalização das atividades”. (GP).

Tal identificação permite retornar a fala de Tenório et al. (2004), para verificar se as empresas estão 

envolvidas com questões sociais existe o sistema de avaliação realizado através dos indicadores de responsa-

bilidade social corporativa. Tais indicadores possibilitam a comunicação transparente da organização com seus 

diversos agentes, as corporações reforçam o comprometimento com os negócios de forma ética e a contínua 

melhoria da qualidade de vida da sociedade. Os indicadores mais utilizados pelas corporações são: o balanço 

social, a demonstração do valor adicionado e as certificações de responsabilidade social. 

5 Toda vez aparecer este tipo de citação será referente ao fragmento de entrevista aplicado pelo gestor do Instituto CeasaMinas respon-
sável pelo Programa Prodal.
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O gestor quando indagado também afirmou que o Programa Prodal atende as necessidades dos 

beneficiários. Semanalmente cada entidade recebe a quantidade de alimentos porcionados de acordo com o 

número de pessoas atendidas por elas. Em relação às dificuldades enfrentadas pelo Programa Prodal, o gestor 

ainda deu a entender que a falta de recursos financeiros para custear equipe operacional, equipamentos e 

veículos são um agravante para o bom gerenciamento do Prodal. Mas o gestor reforça que mesmo com todas 

as dificuldades, o trabalho desenvolvido por eles tem sido usado como modelo para outras Ceasas.

O gestor ainda complementa que o Instituto CeasaMinas repassa os valores estabelecidos também 

para o programa, “o Programa Prodal preza pelo relacionamento ético e transparente e todas as informações 

sobre trabalho prestado, quantidade de doações recebidas e repassadas, além dos números de entidades e 

pessoas atendidas estão disponíveis no site”. (GP).

Já quando indagado sobre quais os Valores que orientam o Programa Prodal houve uma dificuldade 

de exprimir um conceito definido pelo Instituto Ethos. Contudo, ele relatou que são: “Foco em resultados, 

engajamento de pessoas, celebração de conquistas, projeção dos próximos passos, baseado em fatos e dados, 

transparência, inovação, desafios.” (GP).

O Instituto Ethos (2017) define que o tema Valores Transparência e Governança, devem priorizar a 

forma ética de relacionamento e que sua cultura, conduta e missão devem estar engajadas, a fim de cumprir 

tais premissas. Definir metas claras e comprometimento, que modificam estruturas enraizadas, e incentivam 

processos de qualidade, em que todos são responsáveis pelos processos.

Dessa forma, o gestor frisa que o Programa Prodal não privilegia as instituições, mas se baseia em fatos 

sem nenhum privilégio pontual. Todas as beneficiadas têm de manter a assiduidade nas coletas de alimentos. O 

programa não aceita que as beneficiárias faltem com a transparência, ausência nos dias de coleta ocasionando 

que os alimentos sejam desperdiçados. Para manter a parceria estes valores devem ser cumpridos. 

Conforme pode ser visto abaixo sobre o critério da transparência que compõe o indicador de Valores 

o gestor avaliou que: “o Prodal também procura acompanhar os resultados comunitários que a parceria tem 

alcançado, com visitas programadas através do profissional Assistente Social.” (GP).

Sobre isso, Valladão (2016) escreveu que a postura da instituição responsável socialmente vai além 

de doações esporádica, e sim um acompanhamento contínuo. Isso demonstra uma profundidade no aspecto 

de comunidade. Tal ação demonstra estreitamento de laços sociais, visando o atendimento das beneficiadas e 

da comunidade, se tornando um participante ativo e comprometido. Quando indagado ao gestor do Programa 

Prodal se eles realizam na comunidade campanhas educacionais e ou de interesse público, em conjunto ou 

não com organizações locais, foi respondido:

“Poderíamos ter um raio muito maior de ação, caso houvesse mais recursos, infelizmente, sofre-

mos com o represamento de projetos e ações sociais, por falta de verbas.” (GP).

Sobre isso percebe-se que o fator comunidade deveria ser tratado como uma via dupla. A comunidade 

deveria participar mais de programa como esses para que os benefícios sociais fossem maiores. Inclusive se 

os parceiros tiverem maior conhecimento da importância do programa no aspecto de responsabilidade social, 

estes poderão estar mais envolvidos. Em relação aos impactos comunitários que o Prodal pretende atingir com 

suas parcerias, a resposta do gestor foi: 
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“Combater o desperdício alimentar, reaproveitar o máximo possível de alimentos descartados 

na CeasaMinas, promover uma alimentação saudável e de qualidade distribuindo esses alimen-

tos selecionados e higienizados ao máximo de pessoas possíveis.” (GP).

Tais apontamentos demonstram a preocupação do programa com a comunidade que está inserida. 

Buscando agregar valores sociais e promover a dignidade humana e a responsabilidade social, e estas tais 

práticas vão de encontro aos indicadores do Instituto Ethos. Sobre isso, a descrição de Ashley et al. (2005), 

reforça sobre a importância dos indicadores do Instituto Ethos, que tais ferramentas beneficiam instituições e 

a comunidade e ambas são guiadas para que somam esforços favorecendo a todos.

3.1 PERcEPÇÕEs inFORmADAs PELOs GEsTOREs DAs insTiTUiÇÕEs BEnEFiciADAs A, B, 
c E D AcERcA DO PROGRAmA PRODAL

Neste item serão abordadas as percepções dos gestores das beneficiadas A, B, C e D, pelo instrumen-

to de pesquisa do Programa Prodal, adquiridas pelo questionário semiestruturado, tabulados o resumo das 

respostas.

O questionário da beneficiada A foi respondido pela gestora, da beneficiária B pelo coordenador, a C 

pelo presidente e a beneficiada D foi respondida pelo gerente. A diferença entre os cargos não significou uma 

desqualificação dos dados, muito pelo contrário, isso enriqueceu na medida em que trouxe olhares diversos 

para o debate. Quase todos representante possuem idades entre 26 a 45 anos, exceto o representante da B, 

que possui idade até 25 anos. Todos os entrevistados possuem nível de escolaridade superior completo. Não 

sendo fornecida a área de formação.

Ainda em relação aos profissionais percebe-se que eles possuem média de idade inferior a 45 anos, e 

possuem formação acadêmica, demonstram mais propriedade sobre o assunto de responsabilidade social por 

ser uma abordagem atual. Estas instituições são representadas por gestores de uma geração com pensamento 

inteirado no mundo globalizado, com preocupação com a responsabilidade social, onde todos são participan-

tes de uma sociedade igualitária. O Gráfico 1 esquematiza essa informação.

Gráfico 1 - Faixa etária

                             Fonte: Elaborado pelas discentes (dados da pesquisa, 2017)
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Em relação ao Programa Prodal todas as instituições afirmam que conheceram o programa, através 

de indicações de outras instituições. Tal situação demonstra de certa forma uma satisfação dos seus benefi-

ciários com o projeto e os seus valores estão sendo divulgados para a comunidade, constata-se a seriedade 

e o quanto seu papel está sendo relevante. 

Reforçando as ideias dos autores Melo Neto e Froes (2001a), o papel do Terceiro Setor no fomento 

do desenvolvimento social, na credibilidade de suas ações, no compromisso de auxílio à sociedade. O Gráfico 

2 trata-se da forma que as beneficiárias tiveram conhecimento do Programa Prodal do Instituto CeasaMinas

Gráfico 2 - Conhecimento do Programa Prodal

                           Fonte: Elaborado pelas discentes (dados da pesquisa, 2017)

Em relação aos critérios para inclusão na parceria, a gestora da GA, descreve que o processo para 

inclusão no programa foi através de documentação comprobatória, conforme pode ser visto: 

“Ligamos perguntando qual o procedimento, enviamos todas as documentações 

comprobatórias. Após análise e aprovação passamos a receber as doações se-

manais”. (GA)

Esta visão demonstrada também foi encontrada na fala no gestor da outra beneficiada: 

“Após o primeiro contato via telefone e posteriormente uma visita da entidade 

ao Prodal. O Prodal enviou até a instituição um funcionário para conhecer as 

dependências da unidade, no caso uma assistente social e após análise fomos 

inserido no programa”. (GB)

Os gestores B, C e D relataram que após o primeiro contato por telefone, há uma necessidade de 

se realizar um cadastro e enviar a documentação que comprove a atividade realizada pela instituição. Não 

bastando esses processos, o instituto envia uma assistente social para analisar e conhecer o trabalho dessas 

entidades, bem como sua real necessidade para pleno exercício do benefício da comunidade. A presença da 

assistente social é um indicador da seriedade do projeto e preocupação com critério da comunidade, permi-

tindo uma parceria clara e transparente, reforçando assim seus valores.
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Quando perguntado sobre o conhecimento dos objetivos propostos pelo Programa Prodal, percebe-

-se que o gestor A, conhece pouco os objetivos proposto pelo Programa Prodal, acredita-se que pelo fato de 

ter entre 1 a 3 anos de parceria. O gestor C também possui este mesmo período, porém o curto tempo não 

influenciou negativamente no relacionamento de ambas. Em contrapartida gestores B e D, tem mais de 5 anos 

de relacionamento que está no programa, revelando que conhece bem o mesmo. 

Com base nos dados informados, é possível afirmar que os gestores têm a percepção positiva refe-

rente ao programa e quanto à qualificação do seu atendimento classifica-se como muito boa e ótima. Para 

os gestores B, C e D, o programa sempre cumpre o que proposto referente às doações de alimentos, porém o 

gestor A responde que quase sempre cumpre o que é proposto.

Quando perguntado as instituições sobre os problemas enfrentados no programa, os gestores responde-

ram: “Às vezes contamos com a doação na semana e eles ligam informando que não tem”. (GA), “Não encontra-

mos nenhum problema com a nossa parceria. (GB), uma outra visão: “O único problema é que tem semana que 

não tem entrega dos alimentos”. (GC) e ainda outro gestor apontou que: “Não vemos problemas. (GD).

O que é praticado pelo Programa Prodal do Instituto CeasaMinas não é filantropia, pois de acordo com 

os autores, as preocupações das organizações com um público confirmam que filantropia e responsabilidade 

social são totalmente distintas, onde as instituições buscam abranger todos os envolvidos de forma que todos 

sejam beneficiados e diminuindo a desigualdade. Pois a filantropia possui apenas uma beneficiada, a comu-

nidade. Sem o compromisso duradouro e desenvolvimento social. (MELO NETO; FROES, 2001b).

Embora verifica-se que tais práticas são avaliadas como positivas, o gestor A aponta que conta com as 

doações periódicas, mas quando as doações não são possíveis em determinada data, causam impactos, o que 

é afirmado na questão anterior onde quase sempre recebe as doações. Uma das causas que podem ser justi-

ficada pelo gestor do Prodal é a falta de recursos e parceria, o que reflete na falta de alimentos para doações.

“Poderíamos ter um raio muito maior de ação, caso houvesse mais recursos, 

infelizmente, sofremos com o represamento de projetos e ações sociais, por falta 

de verbas”. (GA)

A qualidade de alimentos recebidos pelo Programa Prodal é avaliada pelos gestores de forma positiva, 

reforçando os princípios do programa que tem o compromisso de levar até as instituições atendidas alimentos 

de boa qualidade e as mesmas repassam a comunidade. E todos os gestores afirmam que querem manter a 

parceria com o Programa Prodal.

Na percepção dos gestores os valores que o Programa Prodal remete a consciência coletiva, seriedade 

na proposta desenvolvida e transparência, conforme cita o gestor B. Já o gestor C, descreveu:

“Alimentação de qualidade para crianças/adolescentes/adultos e idosos em vul-

nerabilidade social. Promover o máximo de aproveitamento dos alimentos. Com-

bater o desperdício”. (GC)

Na pergunta sobre o que não é aceitável pelo Programa Prodal, os gestores responderam que seria 

a falta de compromisso de buscar as doações recebidas, desperdício dos alimentos e comercialização dos 
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produtos doados. Esta não conformidade reflete diretamente na comunidade que não receberão os alimentos, 

infere nos valores éticos do programa.

Referente ao impacto causado que o programa vem gerando na comunidade a partir da parceria 

com as beneficiadas percebe-se a uma complementação alimentar na comunidade, conforme cita o gestor B: 

“Alimentação de qualidade. Contribuição na diminuição da desnutrição. Conscientização e valorização dos 

alimentos recebidos”. (GB)

A inserção dos alimentos na comunidade busca combater a desnutrição, que é um dos grandes 

problemas sociais brasileiro. Desta forma, o programa busca melhoria da qualidade de vida dos atendidos, 

proporcionado pelas instituições, acesso a uma alimentação balanceada e de qualidade. 

No indicador Comunidade as empresas são convidadas a aprofundar as relações com a comunidade 

local. Está relacionado com o gerenciamento do impacto da Empresa na comunidade do entorno. Respeito aos 

costumes e culturas locais e o empenho na educação e na disseminação de valores sociais, compreendendo 

o seu papel de agente de melhorias sociais. (INSTITUTO ETHOS, 2017).

Os gestores foram perguntados como o Programa Prodal poderia atender mais a entidade e a comu-

nidade. Os gestores em sua maioria afirmaram que a conscientização dos comerciantes e o número maior de 

parceiros ampliariam o atendimento, expandindo os benefícios para outras comunidades de maneira mais eficaz.

Baseado nos dados obtidos através das respostas do gestor do Programa Prodal e dos gestores das 

instituições beneficiadas A, B, C e D, percebe-se que o programa atende as mesmas com responsabilidade 

social, cumprindo assim o proposto pelo indicador Valores e Comunidade do Instituto Ethos. 

3.2 RELAÇÃO DA PERcEPÇÃO DO GEsTOR DO PROGRAmA PRODAL E DOs GEsTOREs 
DAs insTiTUiÇÕEs BEnEFiciADAs

No intuito de comparar a percepção dos gestores beneficiários com a percepção do gestor do Pro-

grama Prodal em relação aos mesmos indicadores de Responsabilidade Social, após a análise da pesquisa 

percebe-se que o Programa Prodal não atua com ações sociais filantrópicas e sim com responsabilidade social, 

pois o projeto possui um acompanhamento contínuo, busca melhoria da comunidade e entorno. Inclusive isso 

é comprovado pelas visitas de fiscalizações.

Pode-se perceber que durante as respostas do gestor do Prodal que a mesma atua de forma ética e 

transparente, o que é extremamente necessário, pois passa credibilidade ao Programa Prodal, parceiros e as 

instituições beneficiadas. Porém o programa enfrenta dificuldades para alcançar e atender novas entidades, 

visto que não há parcerias suficientes e os recursos limitados. Observou-se ainda que, no geral as institui-

ções são bem atendidas no que é proposto pelo Programa Prodal. As respostas dos gestores das instituições 

beneficiárias são semelhantes, o que demonstra o conhecimento e o engajamento do programa. Todas elas 

possuem a mesma percepção acerca da carência de novos parceiros, recursos, transporte para o manutenção 

e crescimento do programa. 

A consolidação da análise do Programa Prodal demonstra um elevado nível das perspectivas entre 

o Programa Prodal e as beneficiárias, quando analisado sobre os critérios Valores e Comunidade do Instituto 

Ethos. Tanto as respostas das beneficiárias, quanto do beneficiador convergem no mesmo sentido. Dessa 
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maneira fica evidente o quanto as instituições se conhecem (valores) e interagem (comunidade) construindo 

assim uma relação forte capaz de realçar a finalidade de cada uma. Desta forma o programa alcança sua 

finalidade e o objetivo da sua existência. 

4 cOnsiDERAÇÕEs FinAis

O objetivo deste trabalho foi verificar a percepção de diferentes gestores sobre o tema responsabilida-

de social baseando-se nos indicadores valor e comunidade do Instituto Ethos. Em termos gerais, a relação das 

entrevistas realizada pelo trabalho, manifestam que o Programa Prodal cumpre a sua função, pois as institui-

ções são regularmente atendidas e supridas com os alimentos de boa qualidade, concordando em diferentes 

critérios com a percepção com a gestão do Programa Prodal. Destaca-se apenas a pontual falta de parcerias e 

recursos, o que limita o crescimento do programa.

A intercessão entre o beneficiador e as beneficiárias demonstrou ocorrer uma coerência entre o que 

é proposto pelo programa e o que é percebido pelas organizações beneficiadas quando considerados os crité-

rios Comunidade e Valores. Esse achado responde a pergunta norteadora deste trabalho. Porém, no percurso 

de realização houve algumas limitações no desenvolvimento do trabalho acadêmico pelas dificuldades de 

encontrar materiais acadêmicos, artigos. Também houve dificuldade no agendamento das entrevistas, devido 

à incompatibilidade de agenda dos gestores das instituições e do próprio grupo. Contudo, esses percalços não 

comprometeram o desenvolvimento, conteúdo e cronograma do trabalho.

Diante da experiência obtida durante o desenvolvimento do trabalho de conclusão do curso, é res-

saltada a importância de iniciar o projeto com mais antecedência do que é proposto hoje pela instituição de 

ensino. Pois desta forma permite que os discentes tenham um direcionamento mais conciso acerca do tema a 

ser abordado e da empresa a ser pesquisada. A imaturidade científica dos discentes os faz produzir projetos 

muitas vezes distantes do executivo como foi este. Isso impacta diretamente sobre o mesmo. 

Mesmo com todas as limitações foi uma superação e um aprendizado de grande valia e crescimento 

acadêmico. Interessante observar como futuras gestoras, entendemos a importância da responsabilidade so-

cial das organizações e os impactos positivos que ela traz para a comunidade e a sociedade como um todo. 

Demonstra que podemos contribuir com os nossos novos saberes em prol do próximo.

As contribuições para pesquisas futuras na Administração a cerca da Responsabilidade Social é impor-

tante. Não apenas enquanto técnica de gestão, mas sim como novo parâmetro de gestão estratégica necessá-

ria para o desenvolvimento da organização e de todos os demais envolvidos. Faz-se necessário que os futuros 

gestores aprofundem quanto ao tema de Responsabilidade Social a fim de discernir o mesmo de filantropia. 

A pesquisa realizada também contribui para que as organizações possam gerir de forma mais consciente e 

responsável, buscando crescimento onde todos possam contribuir com os processos, de forma contínua dos 

seus produtos e serviços.

Diante do exposto, constatou que a percepção das beneficiadas do Programa Prodal, mediante a 

responsabilidade social são atendidas, ou seja o programa cumpre com todos os requisitos baseados nos 

indicadores valores e comunidade do Instituto Ethos. Outro ponto importante a salientar é confirmado através 

dos dados fornecidos pelo gestor do Programa Prodal do Instituto CeasaMinas, que o programa possui um 

papel consolidado referente à responsabilidade social.
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O trabalho atingiu o objetivo proposto, identificando a prática de responsabilidade social do Programa 

Prodal, quanto das beneficiadas entrevistadas. Isso foi confirmado através dos relatos que as beneficiadas 

têm uma parceria consolidada, demonstra que não é apenas uma ação social, mas sim um relacionamento 

perene e com grande desenvolvimento social.
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nBR 15575 nORmA DE DEsEmPEnHO:  Um DEsAFiO PARA  
Os PEQUEnOs cOnsTRUTOREs.

Cintia Grazielle Alves dos Santos Bravo1 

Bruna Tatiely Gomes de Oliveira22

RESUMO: A Norma de Desempenho ABNT NBR 15575:2013 está diretamente relacionada em todas as etapas 

do processo construtivo, do planejamento estratégico até o acompanhamento de uso, fazendo com que os 

projetistas desenvolvam seus projetos embasados em uma abordagem de desempenho, e as construtoras por 

sua vez, busquem o atendimento às exigências dos usuários de edifícios habitacionais, visando melhorar a 

qualidade das obras, regular o mercado e atender ao consumidor de imóveis quanto às suas necessidades. O 

presente trabalho tem como objetivo analisar a NBR 15575, estudando suas implicações no mercado da cons-

trução civil, com foco nos pequenos construtores. Para isto, foi realizado um estudo de caso, na obra residen-

cial, em Mario Campos/MG. O estudo foi dividido em duas etapas. A primeira consistiu em visita à obra para 

avaliação da conformidade da mesma com a Norma de Desempenho. A segunda etapa foi entrevista com o 

construtor. O objetivo é avaliar a empresa e o mercado de construção da região, quanto ao atendimento à Nor-

ma de Desempenho. Os resultados esperados consistem na avaliação dos impactos da NBR 15575 no mercado 

de construção civil, avaliando sua importância e os efeitos causados para cada agente da cadeia produtiva. 

PALAVRAS-CHAVE: norma de desempenho, pequenos construtores, manutenção, operação e uso, qualidade, 

segurança, habitabilidade, segurança e sustentabilidade.

inTRODUÇÃO

De acordo com a Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) (2013), a indústria da construção 

brasileira está modificando seus parâmetros de qualidade. Em julho de 2013 entrou em vigor a Norma de De-

sempenho de Edificações Habitacionais da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), a qual determina 

requisições de conforto e segurança em imóveis residenciais. A nova norma concebe uma revolução conceitual 

sobre os requisitos mínimos de qualidade para casas e edifícios residenciais. Trata-se da primeira vez que 

uma norma brasileira agrega a qualidade de produtos ao resultado que eles atribuem ao consumidor, com 

instruções claras e transparentes de como fazer tal avaliação.

Abreu (2009), no ano de 2008 essa norma foi aprovada, considerando exclusivamente edifícios ha-

bitacionais de até cinco pavimentos e entraria em vigor em 2010. A norma estabelecia requisitos, critérios e 

métodos de avaliação que pudessem auxiliar no desenvolvimento de novas tecnologias para prover as falhas 

técnicas de alguns sistemas, entretanto, a mesma foi invalidada devido a não aceitação “econômica” das 

construtoras que dominavam o mercado na ocasião. 

1 Mestre em Processos Construtivos pela Faculdade de Engenharia e Arquitetura – FUMEC/FEA , Graduado em Engenheira  Produção/Civil 
pela Faculdade de Engenharia e Arquitetura – FUMEC/FEA, Professor da Faculdade Asa de Brumadinho.

2 Participante Graduanda em Engenharia Civil pela Faculdade Asa de Brumadinho.
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No ano de 2013, esta mesma norma passou somente por mínimas alterações e foi aprovada, se ca-

racterizando devido ser a primeira legislação brasileira que determina como um edifício deve se comportar 

ao longo do tempo para atender as expectativas dos usuários no que diz respeito a quesitos de “conforto” e 

segurança. Incide em um conjunto de requisitos e critérios constituídos para uma edificação habitacional e 

seus sistemas, com baseamento em exigências de usuários, independentemente da sua forma ou dos mate-

riais representados (CBIC, 2013). 

CBIC (2013), a publicação desta norma ocorre em ocasião adequada para o mercado da construção 

civil no Brasil, visando assegurar a sustentação do crescimento determinado nos últimos anos com associação 

de valores indispensáveis às edificações como segurança, qualidade e conforto. Dentre as mudanças, tem-se 

a segmentação das responsabilidades. 

Diante disso, toda a cadeia produtiva da construção civil passa a ter as suas responsabilidades esta-

belecidas, inclusive as do comprador. Para o consumidor a norma é de absoluto valor, pois funcionará como 

um documento oficial para avaliação quantitativa do desempenho das edificações, provendo parâmetros téc-

nicos para diversos requisitos relevantes da construção. Tratam-se de condições que expressam os atributos 

de forma qualitativa os quais tanto a edificação habitacional e seus sistemas devem ter, com a finalidade de 

satisfazer as exigências dos usuários (CBIC, 2013).

Sabemos que para aplicação da norma de desempenho no setor da construção, há necessidade de 

capacitação, orientações claras e estudo sistematizado dos conceitos, critérios e dos métodos de avaliação 

referenciados na Norma, a fim de superar as resistências, conflitos e erros de atendimento aos requisitos. 

Diante do exposto, o objetivo deste artigo é contribuir para ampliação da difusão do novo normativo 

por toda a cadeia produtiva da construção e mercado imobiliário, principalmente aos pequenos construtores, 

atendendo às exigências dos usuários de edifícios habitacionais, independentemente da maneira como a obra 

foi ou será construída, sendo assim, melhorar a qualidade das obras, regular o mercado e atender ao consu-

midor de imóveis quanto às suas necessidades.

DEsEmPEnHO E A nORmA BRAsiLEiRA

A NBR 15575 foi elaborada para melhorar o desempenho das edificações: A necessidade da norma 

veio da falta de parâmetros para avaliar sistemas, componentes e materiais que fossem inovadores, embora 

não consagrados pelo uso, e que só poderiam ser avaliados por requisitos de desempenho que não existiam 

no Brasil. Em países desenvolvidos, normas de desempenho semelhantes à NBR 15575 existem desde o início 

dos anos de 1980. (QUEIROZ, 2011, p. 22) 

No Brasil, uma das primeiras contribuições ao estudo do desempenho nas edificações ocorreu com o 

trabalho de Rosso (1980), desenvolvido na década de 70, versando sobre racionalização e industrialização de 

sistemas construtivos para habitação. Nesta época, de crescimento econômico do país, foram desenvolvidos 

novos sistemas construtivos para habitação, mas necessitava-se de instrumentos para avaliação técnica com 

base em critérios que pudessem prever seu comportamento ao longo da vida útil. 

Em função da dificuldade de avaliação destes sistemas, muitas tecnologias foram implantadas sem 

estarem suficientemente consolidadas e testadas, gerando resultados catastróficos, elevados custos de ma-
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nutenção e prejuízos para os usuários dos imóveis. Como consequência criou-se no país uma resistência e 

desconfiança no uso de sistemas construtiva inovadores, contribuindo para tornar o setor menos receptivo à 

inovação tecnológica que outros setores industriais (GONÇALVES et al., 2003). 

Na década de 80, o tema desempenho passa a ser de relevância no setor da construção de edificações 

no Brasil, principalmente através do trabalho do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT). O IPT foi, na época, 

contratado pelo Banco Nacional da Habitação (BNH) para a elaboração de critérios para avaliação de sistemas 

construtivos inovadores. A normalização brasileira é enfaticamente prescritiva, mas a partir do trabalho do IPT 

foram desenvolvidas várias normas que levaram em conta o conceito de desempenho, mas não de maneira 

uniforme e sistêmica. 

No ano 2000, a Caixa Econômica Federal, atual banco responsável pela grande parte do financiamen-

to habitacional no país, com apoio da FINEP (Financiadora de Estudos e Projetos) financiou um projeto de 

pesquisa intitulado Normas Técnicas para Avaliação de Sistemas Construtivos Inovadores (GONÇALVES et al., 

2003), com o objetivo de desenvolver normas técnicas baseadas no conceito de desempenho. A partir daquele 

ano institui-se uma Comissão de Estudos e diferentes grupos de trabalho para discussão do tema no meio 

técnico. Este trabalhou gerou os textos básicos da Norma Brasileira que foram submetidos à discussão pública, 

culminando com sua publicação em 2008.  

A Norma de Desempenho 15575:2013 define requisitos, critérios de desempenho, bem como os méto-

dos de avaliação. Os requisitos de desempenho são condições que expressam qualitativamente os atributos 

que a edificação habitacional e seus sistemas devem possuir e os critérios de desempenho são as especifica-

ções quantitativas dos requisitos de desempenho, expressos em quantidades mensuráveis a fim de poderem 

ser objetivamente determinados. 

A NBR 15575:2013 – Norma de Desempenho está dividida em seis partes. A primeira parte tem um 

caráter de orientação geral, servindo como uma referência, remetendo sempre que necessário às partes espe-

cíficas, bem como abrange os requisitos e critérios de desempenho de uma maneira geral. Ainda na primeira 

parte, a Norma de Desempenho estabelece as responsabilidades de cada agente (incorporadores, projetistas, 

construtores, fornecedores de materiais e usuários). Ao incorporador cabe caracterizar o empreendimento 

e avaliar os seus riscos de acordo com os requisitos e critérios da Norma. Aos projetistas cabe conhecer e 

projetar a edificação, demonstrando que atenderam aos requisitos e critérios de desempenho, conforme 

especificado cada sistema. Aos fabricantes de materiais, componentes e sistemas construtivos cabe carac-

terizar seus produtos e demonstrar tais características através de informações claras e de fácil acesso. Aos 

construtores cabe garantir que os produtos foram aplicados corretamente, através de soluções construtivas, 

procedimentos e controle de qualidade, bem como a orientações ao cliente final. E aos usuários finais, cabe o 

uso e a manutenção adequada de imóvel, conforme a orientações do construtor ou incorporador. Por sua vez, 

as partes 2 a 6 da Norma de Desempenho estabelecem os requisitos, critérios e métodos de avaliação para os 

sistemas Estrutural, Pisos, Vedações Verticais, Coberturas e Hidrossanitários, respectivamente (ABNT, 2013a). 

Este estudo vem contribuir para a entendimento dos requisitos e critérios a serem adotados pelos 

pequenos construtores quanto aos métodos de avaliação e procedimentos necessários para seu atendimento 

ao longo do processo de projeto e execução. 
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ViGênciA E ABRAnGênciA DA nORmA DE DEsEmPEnHO 

 A NBR 15.575 foi publicada em 19/02/2013, após revisão da versão anterior, de novembro de 2010, 

e sua validade se iniciou a partir de 150 dias após sua publicação, sendo assim, a partir de julho de 2013 

ela entrou em vigor. Este prazo levou em conta a necessidade de adequação do setor da construção civil, 

incluindo todos os segmentos da cadeia produtiva como fabricantes, projetistas, laboratórios, construtores, 

governo. (CBIC, 2013).

 A ND se aplica a edificações habitacionais unifamiliares e multifamiliares. Os casos que ela não se 

aplica são: 

•	  Obras já concluídas; 

•	 Obras em andamento antes da entrada em vigor da ND; 

•	 Projetos que foram protocolados nos órgãos competentes até a data de vigor da ND;

•	 Obras de reformas; 

•	 Retrofit de edifícios; 

•	 Edificações provisórias. 

Além disso, existem critérios específicos que se aplicam apenas para edificações de até cinco pavi-

mentos, como a resistência de materiais e componentes que apresentam comportamento estrutural ainda 

não modelado matematicamente e resistência à compressão de paredes com função estrutural (CBIC, 2013).

A nORmA DE DEsEmPEnHO cOmO FORÇA DE LEi 

 As NBR 15.575 não é uma lei, porém pode apresentar força de lei em diversas situações onde não 

há leis municipais ou códigos de obras que prevaleçam sobre as disposições da norma técnica (CBIC, 2015). 

Sendo assim, apesar da Norma de Desempenho não fornecer penalidades ou multas para o indiví-

duo que descumpri-la, ela consiste em um poderoso instrumento de defesa ao consumidor que busca evitar 

práticas enganosas. O consumidor pode, assim que identificar algum problema em seu imóvel, contratar um 

engenheiro para realizar um laudo técnico, que irá informar se o mesmo está atendendo os critérios estabe-

lecidos pela ND. Assim, o Juiz terá critérios objetivos que podem definir as responsabilidades em casos como 

este (CBIC, 2013).

APLicABiLiDADE DA nORmA DE DEsEmPEnHO 

 A aplicação da ND no mercado de construção civil abrange inúmeros desafios a serem ultrapassados. 

Para os construtores, o custo inicial mais elevado nos imóveis para atender as exigências de desempenho 

pode gerar uma má aceitação pelos clientes, pois o preço precisará ser repassado.  Isto pode ocorrer porque, 

conforme um estudo realizado por Bastos (2006), há um pequeno entendimento por parte dos usuários, 

locatários ou proprietários de um imóvel em relação ao seu sistema construtivo. A forma principal de conhe-

cimento destes estão relacionadas com as explicações oferecidas pelos construtores, de forma informal, ou 

pela observação dos próprios usuários durante seu período de vivência no ambiente. Sendo assim, pode ser 



89

difícil o entendimento inicial de que vale a pena pagar mais para adquirir um imóvel com melhor desempenho 

(DE SOUZA et al, 2006). 

Em relação aos projetistas, em especial os de pequenos escritórios, haverá grande dificuldade em 

se adequar a ND. Um grande problema visto por projetistas depois da implantação da norma se encontra na 

necessidade de comprovar desempenho em sistemas que dependem exclusivamente de ensaios. Isto fica 

mais difícil pelo fato da norma ter validade em todo tipo de edificações residenciais, o que inclui unidades 

unifamiliares de pequeno porte. Para este tipo de empreendimento, que costuma ser feito por escritórios com 

equipes pequenas, torna-se inviável os desprendimentos técnicos e financeiros necessários à adequação na 

nova realidade (SINAENCO, 2015). 

Além disso, alguns ensaios que precisam ser realizados no local e em laboratórios, apresentam uma 

complexidade considerada, dificultando o cumprimento dos mesmos. A necessidade de acesso a um grande 

número de normas técnicas que a NBR 15.575 faz referência também dificulta o cumprimento de todas as 

exigências estabelecidas (MAHL et al, 2010). 

 Em relação aos fornecedores, apesar do esforço de algumas fabricas para caracterizar seus produtos 

e realizar ensaios de acordo com a ND, ainda existem muitos fabricantes que não possuem dados importantes 

para o atendimento total aos requisitos de desempenho de seus materiais (CBIC, 2015). 

 Para a eficiente aplicação da ND, é preciso que haja uma integração entre as partes envolvidas, de 

forma que cada incumbência previamente estabelecida seja devidamente cumprida. Entretanto, caso o cons-

trutor não cumpra com suas responsabilidades, o usuário tem o poder de solicitar seus direitos na justiça, 

forçando o construtor a arcar com os prejuízos. Desta forma, o construtor tende a ser mais exigente com 

fornecedores de insumos e projetos, e ao mesmo tempo os laboratórios passam a ser mais requisitados para 

realizar análises, o que acaba por modificar todo o ciclo da indústria da construção (CBIC 2013).

Diante deste cenário, podemos considerar o projeto como o principal norteador para o processo de 

atendimento a NBR 15.575. Sendo assim, é primordial um grande empenho dos projetistas de forma que, 

conhecendo os requisitos necessários, sejam capazes de elaborar projetos, memoriais e especificações mais 

completos (SILVA et al, 2014). 

Portanto, para uma adequação do mercado a NBR 15.575, precisam ser realizadas mudanças no pro-

cesso de projeto, reestruturações no processo de produção, melhoramento na qualidade de materiais dos 

fornecedores e maior competência na fiscalização. (KERN ET AL 2014).

O cEnáRiO nAciOnAL E Os imPAcTOs DA nORmA DE DEsEmPEnHO 

 Apesar de a ND estipular parâmetros de desempenho a serem atingidos, não há uma fiscalização 

que exija e verifique seu cumprimento. Não compete as prefeituras municipais, ao examinar um projeto de 

construção, verificar o respectivo atendimento as Normas Técnicas. Sendo assim, a verificação do atendimento 

aos requisitos da ND deve ser feita pelos interessados, ou seja, usuários, proprietários, e consumidores de 

uma forma geral. Isto comprova a importância de se manter um arquivo com contratos, atas de decisões e 

documentos referentes a obra (CBIC, 2013). 

 Algumas medidas que incentivam a adequação do mercado a Norma de Desempenho estão sendo 

tomadas. Um exemplo disto é o programa “Caixa de olho na qualidade”, uma parceria da Caixa Econômica 
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Federal (CAIXA) e a Câmara Brasileira da Industria da Construção (CBIC), que busca intermediar a comunicação 

entre cliente e construtor, e proporcionar melhor uso do imóvel (CBIC, 2013). 

 Em relação aos aspectos econômicos, as melhorias provenientes da Norma de Desempenho irão 

representar um aumento no custo total das obras em torno de 3 a 4%, para atendimento do nível mínimo, 

e na ordem de 7% para o atendimento do nível superior. Porém, como não faz muito tempo que a NBR 

15.575 entrou em vigor, ainda não há dados suficientes que comprovem estas estimativas (CORBIOLI, 2016). 

Entre as maiores dificuldades encontradas pelo setor da construção civil com a chegada da ND, 

estão a confirmação do desempenho de sistemas que exigem ensaio, a necessidade de comprometimento 

da cadeia produtiva como um todo e o aumento no custo de sistemas e componentes, devido a obrigato-

riedade de atendimento aos requisitos da ND. Este aumento pode ser tão alto que em alguns casos podem 

inviabilizar a implantação de empreendimentos habitacionais, principalmente os de interesse social (SI-

NAENCO, 2015).  

Outra dificuldade enfrentada pelo mercado, é a falta de profissionais capacitados para trabalhar com 

a Norma de Desempenho. Giribola (2013) alerta que podem faltar profissionais capacitados no mercado para 

trabalhar com a ND, e indica como causa a falta de conhecimento na formação dos profissionais, e a comple-

xidade exigida no trabalho com a Norma. 

Porém, tudo indica que a ND veio para ficar, e cabe a todo o mercado se adequar as suas premissas. 

Apesar das dificuldades enfrentadas, a norma veio para elevar o patamar do setor de construção civil Bra-

sileiro.  Através da NBR 15.575 será possível a identificação de patamares de desempenho necessários, que 

poderão nortear o mercado para a melhoria da qualidade, e incorporar o conceito de valor real dos produtos e 

serviços, onde se leva em conta o valor agregados e o valor dos custos indiretos decorrentes de manutenções 

(KERN et al, 2014). 

Diante disto, os requisitos da Norma de Desempenho só podem ser alcançados mediante esforços 

conjuntos entre os agentes da construção civil, começando nas fases iniciais do processo de projeto, e englo-

bando toda a cadeia produtiva (OKAMOTO, 2015).

mETODOLOGiA

A metodologia do presente trabalho foi baseada em revisão bibliográfica das normas da ABNT, dis-

sertações, guias, teses, artigos e revistas que tratam de assuntos referentes a área estudada. Também foi 

realizada uma análise crítica da Norma ABNT NBR 15575:2013, para esclarecer os pontos mais relevantes ao 

público interessado, analisando os impactos da mesma no mercado de construção civil, com o objetivo de 

proporcionar um amplo entendimento e conscientização, além de buscar uma utilização mais efetiva da nor-

ma. Um estudo de caso foi realizado em um condomínio de residências unifamiliares no município de Mario 

Campos / MG, o principal objetivo deste estudo foi analisar, acompanhar e evidenciar a aplicação da norma 

no mercado dos pequenos construtores da região. Além da visita de campo, uma entrevista com o dono da 

construtora responsável pela execução do projeto foi realizada afim de identificar se o construtor mantinha 

conhecimentos da Norma de Desempenho e quais os requisitos eram atendidos pela construtora, verificando 

a conformidade da mesma com a Norma de Desempenho. 
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Figura 3 – Obra Residencial – objeto do estudo de caso 
Fonte: Os autores/2017

Figura 1 e 2 – Obra Residencial – objeto do estudo de caso 
Fonte: Os autores/2017

EsTUDO DE cAsO

cARAcTERÍsTicA DA OBRA OBJETO DE EsTUDO

A obra objeto deste estudo de caso, consiste em um condomínio de residências térreas unifamiliares. 

A construção localiza-se no Condomínio Serra dos Bandeirantes, na cidade de Mario Campos/MG. O terreno 

possui 1000m2.

A área construída da casa é 490 m2 de conforme planta baixa. O padrão do empreendimento é alto 

luxo. A área social conta 103,84m2 de construção sendo espaço gourmet, piscina com hidro, piscina infantil e 

deck molhado com sauna integrada.

Na área íntima são 5 quartos, sendo a suíte máster com 128,16m2, além dos 5 banheiros, cozinha, 

área de serviço. A área externa apresenta varanda, garagem e deck de madeira. A construção ainda contempla 

salas, escritório e jardim de inverno. A estrutura é feita em concreto armado. As vedações internas e externas 

em alvenaria de tijolos cerâmicos. O sistema de cobertura consiste em sua maioria de laje não impermeabi-

lizada e telhas de fibrocimento, conformadas através de uma platibanda. As lajes das varandas e algumas 

outras pequenas áreas foram impermeabilizadas.

O estudo de caso se iniciou quando a obra entrava em fase de acabamento final. Nas figuras 4 e 5, 

observa-se a planta baixa e a planta de corte e fachada da residência.
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Figura 4 – Planta Baixa 
Fonte: Os autores/2017

Figura 5 – Planta Cortes e Fachadas 
Fonte: Os autores/2017
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DELinEAmEnTO DO EsTUDO 

O presente estudo de caso teve como foco identificar as principais dificuldades enfrentadas pelos 

pequenos construtores para o atendimento à Norma de Desempenho, além de analisar o conhecimento dos 

mesmos a respeito do tema, e a importância que eles atribuem a ND.  

Para isto, o estudo foi realizado em duas etapas. A primeira etapa consistiu em uma visita à obra, 

visando identificar o atendimento ou não por parte da empresa a alguns aspectos da Norma de Desempenho, 

que podem ser observados sem a realização de ensaios. A segunda etapa do estudo incidiu em uma entrevista 

com o construtor. A entrevista teve como objetivo analisar três fatores principais: o primeiro fator foi a empresa, 

o segundo fator foram os impactos da ND na empresa e finalmente, o mercado de construção civil da região. 

AnáLisE DE REsULTADOs E cOncLUsÃO

ETAPA 01 – VisiTA À OBRA 

 Nesta etapa o objetivo significou em analisar a qualidade da obra como um todo, e verificar possíveis 

problemas e falhas construtivas que vão de encontro com a Norma de Desempenho. Como grande parte dos re-

quisitos de desempenho só podem ser medidos através de ensaio, foi dado ênfase nos requisitos de Segurança 

no Uso e Operação, Funcionalidade e Acessibilidade, Conforto Tátil e Antropodinâmico e desempenho térmico. 

 Em relação ao requisito de Segurança no Uso e Operação, foi analisado a exigência de piso anti-

derrapante em áreas internas molhadas. Observou-se que a construtora utilizou o mesmo porcelanato para 

as áreas secas e áreas molhadas, como o box do banheiro, conforme observado nas figuras 6 e 7. A única 

diferença entre os pisos é que o de área seca apresentava acabamento alto brilho, enquanto o utilizado no 

banheiro tinha acabamento fosco, mas não antiderrapante. Não há informação pelo fabricante se o porcela-

nato utilizado atende aos requisitos. 

Figura 6 e 7 – Porcelanato de piso área seca e molhada
Fonte: Os autores/2017
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Em relação aos desníveis, a ND recomenda que se houverem desníveis superiores a 5 mm, deve haver 

sinalização que garanta a visibilidade do desnível. Foi observado que na entrada da residência, o piso assenta-

do apresenta desnível de aproximadamente 1 cm, conforme ilustrado na figura 8, o que vai de encontro com 

as recomendações da Norma de Desempenho.

Para atender a funcionalidade e acessibilidade, o fator analisado foi o do pé direito mínimo, que de 

acordo com a NBR 15.575, recomenda-se um mínimo de 2,50 metros, admitindo-se uma redução para 2,30 

metros em áreas de baixa permanência, como despensas, corredores e halls. De acordo com o projeto arqui-

tetônico, e com medições feitas in loco, os pés direitos dos dois andares da residência medem 3,0 metros. 

Portanto este requisito está de acordo com as recomendações da ND. 

Em relação ao Conforto Tátil e Andropodinâmico, foi analisada a adequação de dispositivos de mano-

bra, como fechaduras e metais sanitários. De acordo com a Norma de Desempenho, eles não devem apresen-

tar irregularidades que possam causar desconforto ou ferimentos. Podemos observar, que de acordo com as 

figuras 9, 10, 11 e  12, os materiais atendem aos requisitos estabelecidos.

Figura 8 – Desnível piso da entrada 
Fonte: Os autores/2017

Figura 9 e 10 – Maçanetas das portas 
Fonte: Os autores/2017
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De acordo com os itens analisados, observamos algumas irregularidades na edificação perante re-

quisitos da Norma de Desempenho, como segurança no uso e operação, e desempenho térmico. Em relação 

as aberturas/janelas o erro foi proveniente a projeto e consequentemente de execução. Porém o arquiteto 

considerou a porta como vão de iluminação e ventilação, o que não traz desconforto término para o morador. 

Já em relação aos desníveis, a maior diferença foi em relação ao box do banheiro. O que se justifica pela caída 

d’água ao ralo, mas o piso escorregadio é um fator preocupante.

Figura 11 e 12 – Torneiras e acabamentos de registro 
Fonte: Os autores/2017

Figura 13  – Janela Suíte Master  
Fonte: Os autores/2017

Quanto ao desempenho térmico, foi analisado o requisito da ND, que recomenda uma área de aber-

tura para ventilação maior ou igual que 8% a área do piso, para a região Sudeste, sendo as portas descon-

sideradas para o cálculo. A casa possui 5 quartos, apenas a suíte máster que não atendeu aos requisitos da 

norma. Os demais quartos se encontravam com área de ventilação superior a 8%.
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ETAPA 02 – EnTREVisTA cOm O cOnsTRUTOR

sOBRE A EmPREsA 

 1. A empresa tem conhecimento da NBR 15.575 – Desempenho de Edificações habitacionais? Caso 

positivo, há quanto tempo e como se deu esse conhecimento? 

“Não conhecíamos a norma de desempenho e não tínhamos noção da sua importância para o setor”. 

2. A empresa teve a preocupação de tomar medidas para atendimento ao desempenho de suas edi-

ficações? Quais providencias foram tomadas? 

 “Sempre procuramos realizar nossos empreendimentos seguindo as normas que regem o mercado 

da construção civil, buscando sempre a máxima qualidade. Porém nunca realizamos ensaios para atestar o 

desempenho dos produtos entregues”. 

3. Houve mudanças significativas no processo construtivo dos empreendimentos realizados após a 

vigência da Norma de desempenho? 

 “Não. Pelos mesmos motivos informados na questão 1.”  

4. Houve alguma mudança quanto a qualificação de funcionários, controle tecnológico, aquisição de 

materiais, componentes e equipamentos, após a vigência da NBR 15.575? 

 “Novamente não, mas sempre buscamos fazer aquisições de materiais, componentes e equipa-

mentos de fornecedores consolidados no mercado. Temos a preocupação de comprar apenas itens com 

certificação adequada”. 

Através da primeira parte da entrevista, percebemos que a empresa não tinha conhecimento direto 

da NBR 15.575, porém atendia alguns critérios porque buscava cumprir as exigências das demais normas do 

setor da construção civil. A empresa por sua vez, demonstrou interesse em conhecer melhor a norma, mas 

ao mesmo tempo, por não existir uma fiscalização e cobrança por parte da prefeitura e órgãos fiscalizadores 

do município, a empresa ainda não sabe informar quando fará as adaptações necessárias na empresa para 

atendimento total da ND.

Sendo assim, foi evidenciado que tanto o diretor, quanto seus funcionários desconheciam por com-

pleto a ND e consequentemente não tinham recebido capacitações sobre o tema. 

sOBRE Os imPAcTOs DA nORmA DE DEsEmPEnHO nA EmPREsA  

1. A empresa quantificou impactos no tempo de projeto e execução das obras? Onde foi notado o 

maior impacto? 

“Não foram notados impactos no tempo de projeto e execução das obras, já que nosso foco nunca 

foi o cumprimento desta norma”. 

2. Existiram impactos no custo de construção após a vigência da NBR 15.575? É possível dizer qual 

sistema proporcionou maior impacto no custo? 
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“Também não foram notados impactos no custo de construção”. 

3. Em relação a qualidade das edificações, houve mudanças percebidas? 

“Não porque a norma chegou. E sim porque estamos em constante aperfeiçoamento do nosso pro-

cesso construtivo.” 

4. Quanto aos consumidores, eles já estão em sua maioria cientes dos seus direitos estabelecidos 

pela Norma de Desempenho, ou ainda não há esse entendimento? Eles estão mais exigentes quanto ao de-

sempenho dos imóveis que adquirem? 

“Em relação ao entendimento especifico da Norma de Desempenho por parte dos clientes, acredito 

que poucos a conhecem de forma adequada. Este conhecimento pode surgir caso haja alguma disputa judicial 

entre cliente e construtora, e também com o tempo quando o tema ficar mais comum ao mercado”. 

Nesta segunda parte da entrevista foram analisados os impactos da Norma de Desempenho na em-

presa estudada. Observamos que tais impactos não foram mensurados, já que a mesma não atende a norma 

em seus processos e desta maneira não se atenta para medi-los. 

O tempo de projeto, custo de construção e qualidade nas edificações construídas segundo o diretor 

vem apresentando melhorias contínuas e significativas ao longo dos anos de operação da empresa, mas isso 

não está relacionado com a vigência da norma e sim com o próprio amadurecimento da empresa e qualifi-

cação dos processos e profissionais que ali trabalham. Em relação aos seus clientes, o diretor alega que os 

mesmos desconhecem a ND e por este motivo ainda há pouca cobrança ao construtor para atender a Norma 

de Desempenho, e os custos de ações judiciais ainda não existem.

sOBRE O mERcADO DE cOnsTRUÇÃO ciViL nA REGiÃO 

 Na sua região, as empresas estão se adaptando bem a Norma de Desempenho? Existe alguma difi-

culdade de absorção do conceito de desempenho, e de cumprimento das exigências? 

 “Infelizmente desconheço qualquer empresa em nossa região que vem se adaptando a Norma de 

Desempenho. Como não existe fiscalização que cobre o cumprimento desta norma, as construtoras acabam 

por seguir apenas os planos diretores e as exigências dos clientes”. 

2. Você acha benéfico que pequenos construtores formem cooperativas para realizar compras, en-

saios e treinamentos de forma mais barata, para facilitar a adequação as exigências da NBR 15.575? Isso tem 

ocorrido na sua região? 

 “Seria de grande valia se houvesse esta conscientização e amadurecimento da classe de pequenos 

construtores para formarem uma cooperativa, isso nos ajudaria muito e os custos seriam menores.”

3. Você enxerga a ND como algo positivo ou negativo? Você acredita que esta norma irá ajudar ou 

prejudicar o desenvolvimento do mercado de construção civil? 

 “Com a Norma de Desempenho temos muito a acrescentar em nossos empreendimentos é bastante 

positivo sua aplicação, e sendo aplicada na integra o mercado da construção civil tende a crescer e com isso 

iremos fazer edificações de melhor qualidade e o cliente mais satisfeito.”
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 Na terceira parte da entrevista, foram analisadas as características do mercado da construção civil 

na região, sob ótica do construtor, que tem grande experiência e conhece boa parte dos seus concorrentes. 

Notou-se que, de modo geral, há pouca preocupação com o desempenho das edificações por parte 

dos construtores. Este fator está atribuído a falta de fiscalização a respeito do cumprimento da Norma de De-

sempenho. Os principais motivos elencados são a cultura de rejeitar o novo, e a tendência em optar sempre 

pelo menor custo inicial.

A formação da cooperativa parte dos pequenos construtores, chega para facilitar a compra de mate-

riais certificados, realização de ensaios e padronização do processo construtivo e capacitações de profissio-

nais. O entrevistado achou de muito válida a sugestão, porém apontou que a falta de união entre os constru-

tores tem inviabilizado propostas deste tipo. 

Como pergunta final, foi questionado ao construtor se ele vê a implementação ND como algo positivo 

ou negativo. A resposta foi positiva. Ele acredita que a ND se tornará mais que uma norma e sim um selo de 

desempenho, que certificará as empresas que constroem com qualidade e buscam cumprir as demais normas 

do setor da construção civil.

Apenas a título de endossamento há resposta número 1, sobre o mercado de construção civil na 

região, foi realizada uma pesquisa telefônica cujas construtoras constavam pela internet nas páginas do guia 

telelista nos seguintes municípios: Sarzedo foram entrevistadas 5 construtoras, Mario Campos 2 e Brumadinho 

6. Todas alegaram desconhecimento da Norma de Desempenho.

Com isso analisando as informações qualitativas, percebe-se que a ND ainda está em fase inicial de 

implantação, mesmo após 5 anos de sua vigência, e que as grandes mudanças esperadas no mercado da 

construção civil ainda se apresentam de forma tímida. 

cOncLUsÃO 

Conforme informações contidas no presente trabalho, entende-se que a ABNT NBR 15575/2013: Edifi-

cações Habitacionais – Desempenho, consiste em um marco para toda a cadeia da construção civil. O objetivo 

da sua implantação é garantir um padrão mínimo de qualidade às edificações habitacionais brasileiras, e 

regularizar o setor da construção civil, buscando obter uma maior padronização. 

Sabemos que para aplicação da norma de desempenho no setor da construção, há necessidade de 

capacitação, orientações claras e estudo sistematizado dos conceitos, critérios e dos métodos de avaliação 

referenciados na Norma, a fim de superar as resistências, conflitos e erros de atendimento e entendimento 

aos requisitos. A necessidade de acesso a um grande número de normas técnicas que a NBR 15.575 também 

dificulta o cumprimento de todas as exigências estabelecidas (MAHL et al, 2010).

Mas pelo fato da Norma de Desempenho ser considerada recente com seu lançamento em 2013, foi 

possível observar através do estudo de caso que os efeitos imediatos no mercado ainda não foram perce-

bidos, principalmente quando se trata do mercado dos pequenos construtores. Contudo, os clientes estão 

ficando mais exigentes, e o mercado cada vez mais concorrido. Estes fatores indicam que num futuro próxi-

mo, avaliar e atestar o desempenho da edificação será fator decisivo na aquisição de um imóvel. E por estes 

e outros motivos, as construtoras sobre tudo de pequeno porte tendem a se adequar para se manterem no 

mercado e para se protegerem das ações judiciais futuras. Garantindo assim, seu produto e seu marketing.
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Outro fator colaborativo para aplicação da norma de desempenho no setor das pequenas constru-

toras, são as formações de cooperativas para elaboração de projetos, aquisição de materiais, realização de 

ensaios e padronização de métodos construtivos, treinamentos barateando o processo de adequação à Norma 

de Desempenho, e trazendo competitividade perante as grandes empresas.

Segundo Borges (2008), os benefícios esperados com a aplicação do conceito de desempenho, ao 

desenvolvimento de empreendimentos habitacionais estão relacionados a: 

Facilitar a satisfação de usuários e proprietários; 

Implantar práticas de sustentabilidade nas construções usando o conceito de desempenho para ava-

liar questões ambientais; 

Facilitar a inovação tecnológica ao criar uma estrutura coerente de avaliação das construções; 

Permitir maior flexibilidade ao projeto e reduzir custos desnecessários de construção, desde que 

atingidos os níveis de desempenho aceitáveis; 

Facilitar o comércio internacional através da introdução de novos produtos no mercado nacional, com 

base em padrões de desempenho e não prescritivos; 

Fornecer uma linguagem comum que permita aos envolvidos a escolha racional de sistemas, compo-

nentes e materiais. 

Desta maneira todos tendem a ganhar com o conhecimento, entendimento, adequação e aplicação da 

Norma de Desempenho em todos os setores da cadeira produtiva do mercado da construção civil. 
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RESUMO: Atualmente o Brasil passa por um momento de instabilidade política e econômica, no qual um dos 

principais setores atingidos tem sido o mercado da construção civil, que é responsável, segundo o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), por aproximadamente 15,5% do Produto Interno Bruto (PIB) brasi-

leiro (IBGE, 2014). Apesar do cenário desfavorável, quando o mercado da construção civil retomar seu cresci-

mento é importante que o Brasil esteja preparado para produzir e construir com maior qualidade, visando o 

desenvolvimento de diversos setores e a redução do déficit habitacional. A importância de uma retomada no 

crescimento do país, aliada à construção de edifícios mais eficientes tende a valorizar os aspectos sustentá-

veis, na proposição de projetos ecologicamente viáveis, sustentados pelos conceitos de conforto térmico e 

eficiência energética. Este artigo aborda os principais aspectos relacionados ao tema de eficiência energética 

em edificações, apresentando os principais métodos de avaliação e as possíveis aplicações dos mesmos no 

cenário brasileiro.

PALAVRAS-CHAVE: Eficiência energética, conforto térmico, construção civil

O Protocolo de Quioto (1997) representou um marco importante para uma conscientização mundial 

da necessidade de um desenvolvimento mais sustentável. A partir do tratado internacional, que prevê com-

promissos rígidos na redução das emissões de gases que agravam o efeito estufa, os países participantes 

se viram obrigados a buscar soluções para reduzir as taxas de emissão de gases poluentes e a desenvolver 

formas de energia mais sustentáveis.

A NBR 15575:2013 – Edificações Habitacionais – Desempenho – representou um grande avanço em 

direção ao futuro das construções sustentáveis no Brasil, estipulando parâmetros mínimos obrigatórios de 

desempenho para novas edificações, no que tange os fatores de desempenho térmico, acústico, construtivo, 

dentre outros (ABNT, 2013). 

Em uma época em que o uso racional dos materiais é assunto frequente em discussões envolvendo 

diversos setores, o olhar dos profissionais e da indústria passa a dar cada vez mais valor a técnicas e soluções 

que sirvam como base para o desenvolvimento de construções mais eficientes.

A análise da eficiência energética e do conforto térmico em edifícios são temas atuais e relevantes 

para o desenvolvimento sustentável da construção civil brasileira, responsável por quase 50% do consumo 
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2 Mestre em Engenharia de Estruturas.

3 Doutora em Geotecnia.
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energético no Brasil (RESENDE, 2011). As metodologias existentes de avaliação da eficiência energética em 

edifícios apresentam critérios variados para a qualificação das edificações, visando economia energética e um 

maior conforto aos usuários.

1 SUSTENTABILIDADE E CONFORTO TÉRMICO

As normas brasileiras estabelecem parâmetros mínimos para o desempenho térmico das edificações 

para cada zona bioclimática brasileira (FIG.1). Se uma edificação cumprir com os requisitos estipulados pelas 

normas é possível minimizar o consumo de energia para condicionamento artificial da edificação, além de ga-

rantir conforto natural aos usuários. O sistema construtivo exerce forte influência sobre o desempenho térmi-

co de um edifício e a orientação de um ambiente influencia na exposição à radiação solar direta, acarretando 

em cargas térmicas diferenciadas. A velocidade do ar também exerce influência na sensação térmica, já que 

velocidades do ar mais altas elevam a taxa de evaporação na superfície da pele (DINIZ, 2015).

FIGURA 1 – Mapa do zonea-

mento bioclimático brasileiro

Fonte: ABNT, 2003, p. 3.

FIGURA 1 – Mapa do zonea-

mento bioclimático brasileiro

Fonte: ABNT, 2003, p. 3.

FIGURA 1 – Mapa do zoneamento bioclimático brasileiro 
Fonte: ABNT, 2003, p. 3.

A ventilação natural representa um importante fator para a melhoria das condições térmicas no inte-

rior dos edifícios. Diversos estudos tem sido realizados em todo o mundo buscando investigar outros fatores 

que influenciam no conforto térmico dos usuários. A maioria dos índices expressa a sensação de conforto 

como uma combinação entre a temperatura do ar, a umidade, os efeitos da radiação e a movimentação do ar. 

Também influenciam na sensação de conforto alguns indices humanos, tais como a taxa de metabolismo e o 

isolamento da vestimenta.  Investigações a respeito dos efeitos do movimento do ar apontam que é possível 

existir conforto térmico mesmo em ambientes com temperaturas superiores a 26ºC, o que indica a influência 
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A norma europeia EN 15251, criada em 2007, estabelece três categorias de conforto em edificações 

(FIG. 3), sendo a primeira para um alto nível de expectativa, com 90% de aceitabilidade entre os usuários, 

definida para a faixa entre 21,7°C a 30,7°C, a segunda para um nível médio de expectativa, com aceitabilidade 

de 80%, definida entre 20,35°C a 31,7°C e a terceira definida para um nível moderado de expectativa, com 65% 

de aceitabilidade e variando entre 19,75°C e 32,7°C (SORGATO, 2009).

FIGURA 2 - Faixa de conforto estabelecida pela ASHRAE Standard 55 
Fonte: SORGATO, 2009, p. 55.

de vários fatores no conforto térmico dos usuários de um edifício. Em geral a temperatura de conforto é defi-

nida como a que provoca uma sensação térmica neutra, ou seja, aquela que não provoca nem calor nem frio 

(FIGUEIREDO e FROTA, 2008).

A norma americana ASHRAE Standard 55, de 2004, estipula condições térmicas para ambientes con-

dicionados naturalmente (FIG. 2). De acordo com a norma, a faixa de conforto ideal varia de 18,5°C a 30,5°C, 

com 90% de aceitabilidade entre os usuários e entre 17°C e 31°C, com uma taxa de aceitabilidade de 80% 

(SORGATO, 2009).

Figura 3 - Zona de conforto estabelecida  
pela EN 15251 
Fonte: SORGATO, 2009, p. 56.
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Givoni (1992) baseia-se nas temperaturas internas da edificação e estabelece zonas de conforto para 

países de clima quente e úmido, estipulada de 18°C a 25°C para inverno e de 20°C a 29°C para verão (SORGATO, 

2009).

Já The Chartered Institution of Building Services Enginners apresenta um estudo feito no Reino Unido 

em 1979, que estipula a faixa de conforto entre 17°C e 26°C. O estudo ainda aponta o fator temperatura como 

determinante na qualidade do sono dos usuários, relatando quedas consideráveis de qualidade para tempe-

raturas superiores a 24°C (CIBSE, 2006).

No Brasil não existe ainda um estudo normatizado que determine uma taxa de conforto térmico 

ideal de acordo com a realidade do país. Ao analisar os valores fornecidos na literatura, estipula-se a taxa de 

conforto ideal entre 18°C e 29°C, admitindo taxas superiores ao limite máximo dependendo da velocidade do 

ar (DINIZ, 2015).

A NBR 15220-3:2003 estabelece alguns parâmetros considerados na avaliação do desempenho térmico 

de um edifício, tais como: a absortância solar (α), definida como a taxa de radiação absorvida por uma super-

fície, a capacidade térmica (CT), que é a quantidade de calor necessária para variar em 1°C a temperatura de 

um sistema, e a transmitância térmica (U), definida como a capacidade de um elemento em conduzir calor 

por m2 em uma hora (ABNT, 2003).

A simulação computacional é uma importante ferramenta para avaliação do desempenho térmico 

de um edifício e do conforto térmico dos usuários. Por meio do software Energy Plus é possível calcular as 

temperaturas internas, as trocas de calor nos ambientes, o fluxo de ar, o consumo de energia dos sistemas 

de condicionamento de ar, o atendimento aos parâmetros normativos relacionados ao conforto térmico dos 

usuários, entre outros (DINIZ, 2015).

No intuito de reduzir os impactos ambientais do setor da construção civil diversos métodos foram 

desenvolvidos com o objetivo de mensurar os impactos na atmosfera. Dentre as metodologias existentes es-

tão os sistemas de avaliação e certificação, as normas ambientais, a análise do ciclo de vida das edificações, 

o cálculo da pegada ecológica e da taxa de emissão de CO2 pelas atividades produtivas (FLIZIKOWSKI, 2012).

As normas brasileiras que tratam do desempenho térmico e dos fatores sustentáveis das edificações 

são a NBR 15.220:2005 – Desempenho térmico de edificações – e a NBR 15.575:2013 – Edificações habitacionais: 

desempenho.

2 EFiciênciA EnERGÉTicA

De acordo com Resende (2011) e Diniz (2015) cerca de 50% da energia elétrica consumida no Brasil 

é destinada ao consumo em edifícios. A energia é utilizada na manutenção e operação das edificações e em 

aparelhos que proporcionam conforto aos usuários, como os de resfriamento e aquecimento.

Apesar do alto nível de consumo, o potencial de economia no setor também é elevado, já que a 

economia de energia em edifícios que passam por reformas pode chegar a 30%. Esta taxa pode chegar 

aos 50% quando as técnicas de eficiência energética são exploradas na etapa de projeto das edificações 

(RESENDE, 2011).



105

Figura 4 – Níveis de avaliação LEED 
Fonte: GBCBRASIL, 2016.

O desempenho térmico de uma edificação não somente afeta nos gastos energéticos como também a 

qualidade de vida e a produtividade dos usuários. Dormir em ambientes com níveis térmicos fora da faixa de 

conforto prejudicam o sono, causando prejuízos no nível de concentração dos usuários (DINIZ, 2015).

A primeira iniciativa de avaliação da eficiência energética de edifícios surgiu da constatação de que 

não existia no mercado um meio de se avaliar o quão ecológico era um edifício. Até mesmo os países que 

tinham maior domínio das técnicas de construção “verde” apresentavam dificuldades em avaliar suas edifi-

cações. Em 1990 surgiu no Reino Unido o BREEAM, o primeiro sistema de avaliação de edifícios, que serviu de 

base para o desenvolvimento de outros métodos. Em 2017, grande parte dos países do mundo já possuem 

sistemas de avaliação de edifícios (BARROS, 2012).

Dentre os métodos de avaliação utilizados no Brasil e no mundo, pode-se citar o LEED (Leadership in 

Energy and Environmental Design), criado nos Estados Unidos, o AQUA (Alta Qualidade Ambiental), que é o 

modelo brasileiro adaptado do HQE (Haute Qualité Environnementale), que foi criado na França, o selo Casa 

Azul, criado pela Caixa Econômica Federal em 2010 e o Procel Edifica, criado em 2003 (DINIZ, 2015). 

Segundo Fonseca (2014), o LEED é um sistema de certificação de edificações, possuindo diferentes ní-

veis de acordo com o desempenho do empreendimento. Os níveis de desempenho são distribuídos entre 
Basic, Silver, Golden e Platinum (FIG.4). 

Dentre os critérios de avaliação, estão a análise do local e do terreno, do uso eficiente dos recursos 

hídricos, do desempenho energético, do uso e reutilização de materiais e recursos, dos materiais de revesti-

mento internos, da qualidade da ventilação e da qualidade do ambiente interno. Cada um destes itens gera 

pontuações que definem o nível de classificação do conjunto da edificação.  O LEED se difundiu no Brasil a par-

tir de 2007, tendo grande visibilidade e reconhecimento e sendo utilizado em diversos países (FONSECA, 2014)

Segundo o site da GBC (Green Building Council) Brasil, instituto responsável pela implementação do 

LEED, já existem mais de mil empreendimentos registrados no Brasil. O Estádio Mineirão (FIG.5) passou por 

reformas antes da copa do mundo de 2014, obtendo a certificação LEED Platinum.
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Figura 5 – Estádio Mineirão
Fonte: ECOD, 2014.

Figura 6 – Certificação AQUA
Fonte: VANZOLINI, 2016.

A certificação AQUA (Alta Qualidade Ambiental), por sua vez, é a versão brasileira do HQE, criado na 

França. Este sistema de certificação possui como princípios básicos a redução dos impactos ambientais dos 

edifícios sobre o ambiente exterior, nos níveis global, regional e local e criação de ambientes confortáveis e 

saudáveis para os usuários. A certificação AQUA (FIG.6) possui os níveis bom, superior e excelente, e leva em 

consideração nas avaliações os critérios de eco-construção, eco-gestão, conforto e saúde (FONSECA, 2014).

Figura 7 – Edifício Parque Avenida

Fonte: ODEBRECHT, 2016.

De acordo com o site da Odebrecht, o Edifício Parque Avenida (FIG.7), localizado na avenida Raja 

Gabáglia, em Belo Horizonte (MG), foi o primeiro empreendimento em Minas Gerais a obter a certificação 

internacional AQUA.
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Figura 8 – Selo Casa Azul
Fonte: CAIXA, 2010.

No selo Casa Azul (FIG.8) os parâmetros relativos ao desempenho térmico de paredes e coberturas 

baseiam-se na NBR 15.575:2013 – Edifícações habitacionais: desempenho – e na NBR 15.220:2005 – Desem-

penho térmico de edificações – tendo também aspectos comuns ao método de abordagem do Procel Edifica 

(DINIZ, 2015).

Figura 9 – PROCEL Edifica
Fonte: PROCEL, 2012.

Segundo Rodrigues (2013), a primeira iniciativa legal do governo brasileiro visando a implantação 

do conceito de eficiência energética em edificações se deu em 2001, em decorrência da crise energética. O 

governo sancionou a lei 10.295/2001, que dispõe sobre a Política Nacional de Conservação e Uso Racional de 

Energia. O decreto 4.059/2001, que regulamenta a lei 10.295/2001, instituiu que o INMETRO seria o responsá-

vel pela fiscalização e acompanhamento dos programas de avaliação de consumo de energia de máquinas e 

aparelhos. Foi então que o INMETRO criou o Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE). Impulsionado pela lei 

10.295/2001 e pelas transformações ocorridas na época, ganhou força o Programa Nacional de Conservação 

de Energia Elétrica (PROCEL), instituído em 1985 pelo Ministério de Minas e Energia e Indústria e Comércio e 

gerido pela Eletrobrás. Em 2003 o programa passou a abranger o setor de edificações, com a criação do PROCEL 

Edifica (FIG.9). 
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3 CONCLUSÃO

 A eficiência energética e o conforto térmico das edificações são temas atuais e de grande importância 

no desenvolvimento de construções mais sustentáveis. Os diversos métodos de avaliação existentes possi-

bilitam a mensuração do nível de eficiência de uma edificação, analisando diversos aspectos, que envolvem 

desde os materiais utilizados nas construções até os sistemas de captação de água, energia e a relação do 

empreendimento com o entorno. Dentre os sistemas de certificação de edificações, destacam-se o LEED, o 

AQUA, o selo Casa Azul e o Procel edifica. Cada um deles possui critérios de avaliação diferenciados, sendo 

possível escolher o que mais se adequa à edificação a ser analisada.

O conforto térmico proporcionado aos usuários da edificação e a economia de energia são fatores que 

impulsionam o mercado à busca constante por materiais e métodos construtivos mais sustentáveis. 

Figura 10 – Edifício Aureliano Chaves 
Fonte: GROZDANIC (2015).

A área de atuação do PROCEL Edifica é ampla, se destacando o programa de etiquetagem de edifica-

ções, que pode ser dividido em dois grupos: Edificações comerciais, de serviço e públicas (RTQ-C) e Edificações 

residenciais (RTQ-R). O primeiro foi aprovado em 2009, e o segundo em 2010. Os níveis de avaliação vão do 

nível A ao nível E, sendo o primeiro o maior entre eles (RODRIGUES, 2013). 

O Edifício Aureliano Chaves (FIG.10), localizado na Avenida Barbacena, em Belo Horizonte (MG), alcan-

çou a avaliação Procel Nível A.
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Vários são os rostos que fazem e que se beneficiam da ciência, 

tornando-a uma atividade coletiva, que relaciona “Laboratórios” e 

cotidianos, cientistas e sociedade... Diversa também é a natureza do 

trabalho científico, como também são as ciências: humanas, exatas, 

da natureza. Tudo é ciência, tudo é diverso, é o que faz da “ciência 

em si”. É com esse espírito que a revista ASA Palavra relê Operários 

(1933) de Tarsila do Amaral em A ciência em si (1997) de Gilberto Gil 

no contexto de produção científica, valorizando o espírito de diversi-

dade do fazer científico. 

A ASA-Palavra, como revista acadêmica, é fruto dessa realidade diver-

sa da ciência e partilha desse espírito, propiciando ao leitor percebê-

-lo em suas páginas ao apresentar artigos de áreas e temas vários, 

fomentando, assim, o debate entre pares e autores e leitores.   


