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APRESENTAÇÃO 

 

A Edição 6 da Revista Eletrônica da Faculdade Lions está composta 

de artigos e resenha de alunos, professores e pesquisadores da Faculdade Lions e 

de outras Instituições.  

Samuel De Jesus Vieira no texto “O estado de Coisa Inconstitucional 

e a necessidade brasileira de se adotar o ativismo dialógico e a ordem de desbloqueio 

nas atividades da Administração Pública”, destaca a necessidade de implementação 

dos institutos propostos pela teoria do estado de coisa inconstitucional.  

No texto “Análise do posicionamento estratégico e medidas de 

desempenho adotadas pelas agências de viagens localizadas em Balneário Camboriú 

e Itajaí – Santa Catarina – Brasil” as autoras Giovanna Adriana Tavares Gomes, 

Rosiane Dias Mota, e Kátia Aline Forville de Andrade apresentam-se resultados de 

uma pesquisa que aborda aspectos relevantes sobre indicadores de desempenho e 

as estratégias genéricas utilizadas pelo setor de Agência de Viagens da região de 

Balneário Camboriú - SC e Itajaí - SC, assim como o processo de elaboração dessas 

estratégias por essas empresas. 

Os autores Carla Cristina da Silva Bastos, Tânia Maria de Andrade, 

Isis Moreno de Farias Borges, Wagner Pedro de Morais e Renato Silva Martins, no 

artigo “Estudo Da Satisfação Da qualidade do atendimento em uma Unidade de Saúde 

no Município de Nerópolis-Go” demonstram resultados sobre a avaliação da qualidade 

da satisfação no atendimento oferecido em uma Unidade Básica de Saúde no 

Município de Nerópolis - GO. 

No texto “Os Micro Empreendedores Individuais e sua 

responsabilidade social” os autores Gilsa Azevedo Ribeiro, Wagner Pedro de Morais 

e Cristiany Moura Oliveira Lisita buscam compreender o estágio de Responsabilidade 

Social dos Micro Empreendedores Individuais (MEI) da cidade Goiânia – Goiás e 

como está sendo praticado pelo MEI. 

O autor Fernando da Rocha Rodrigues no texto “Jesus camponês e o 

processo da cultura ocidental” apresenta uma análise da vida camponesa de Jesus 

no contexto social da Galiléia. Para tal ele utilizou os textos da Bíblia e os 

ensinamentos de Jesus a partir de parábolas ligadas ao contexto campesino.  
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No texto “Homicídios provocados por armas de fogo nas diferentes 

faixas etárias no Brasil” os autores Luiz Antônio Santos Mesquita e Alecssandro Regal 

Dutra demonstraram a questão da distribuição etária das vítimas de homicídios 

provocados por armas de fogo no Brasil. 

Os autores Irineu Aparecido Matos, Goiacymar Campos dos Santos 

Perla, Erick Ally Santana Faria, Ronney Francisco de Miranda, no texto “A 

Ressocialização do egresso do sistema prisional” referencia alguns pontos para esta 

ressocialização do homem ao meio comum, sendo a ressocialização do egresso do 

sistema prisional é questão pouco discutida e divulgada.  

No texto “A redução da maioridade penal segundo o ponto de vista 

dos agentes penitenciários goianienses” os autores Maílson Antônio de Assis, 

Goiacymar Campos dos Santos Perla e José Moacir dos Santos aborda a evolução 

histórica da implementação dos direitos da criança e do adolescente no Brasil, bem 

como o estudo da delinquência juvenil, relativamente ao ato infracional e quais as 

medidas a ele aplicáveis. 

Os autores Jucely Morais de Sousa e Goiacymar Campos dos S Perla 

tem com o artigo “10 anos da Lei Maria da Penha: aplicabilidade e efetividade” refletir 

o combate à pratica da violência doméstica, que se deu a partir do enfrentamento 

pelas organizações não governamentais, observando-se que havia uma grave 

violação dos direitos humanos no decorrer dos anos. 

No artigo “A flexibilidade da licença maternidade quanto ao projeto 

empresa cidadã consorte a Lei 11770/2008” dos autores Jussara Laura Ribeiro de 

Lima e Alecssandro Regal Dutra trata da licença-maternidade com a criação do 

Programa Empresa Cidadã. 

Os autores Adir Francisco Oliveira, Tânia Maria de Andrade, Renato 

Silva Martins, e Gil Eduardo Morato, no artigo “Logística de distribuição: análise do 

processo de utilização de modelos de roteirização de uma grande empresa de 

distribuição de encomendas de Goiânia”, descrevem como uma grande empresa de 

logística e distribuição utiliza de modelos de roteirização para otimizar seu processo 

de recebimento e entrega de mercadorias.  

No artigo “Processo de recrutamento e seleção em uma rede de 

supermercados na periferia da cidade de Goiânia” os autores Kamylla Cícera Silva 

Félix, Tânia Maria de Andrade, Cristiany Moura Oliveira Lisita e Isis Moreno de Farias 

Borges abordam o processo de recrutamento e seleção de funcionários, e propõem 
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métodos de melhorias, que garantem a eficácia de contratações de profissionais 

qualificados. 

Os autores Carine Vieira e Alecssandro Regal Dutra, no texto 

“Mediação familiar em situação de conflito” abordam o emprego da Mediação Familiar 

em situações que envolvem negociações relativas à separação ou divórcio, partilha 

de bens, guarda de filhos e pensão alimentícia. 

No artigo “A mediação e a conciliação sob a ótica do Novo Código de 

Processo Civil”, os autores Liene Ferreira Dos Santos, Arédio Teixeira Duarte, 

Fernanda Chaveiro da Silva, Ivone Subtil de Oliveira Castro levantam 

questionamentos voltados para como é possível viabilizar a positivação de uma 

cultura da paz para resolver litígios judiciais através dos institutos da mediação e da 

conciliação. 

Os autores Luiz Antônio Santos Mesquita, Rosiane Dias Mota, 

Cristiany Moura Oliveira Lisita, Arédio Teixeira Duarte e Oyama Rodrigues da Silva, 

no texto “O lúdico no ensino de conceitos jurídicos aplicado aos acadêmicos do curso 

de direito do 7º período noturno da Faculdade Lions” apresentam a construção dois 

jogos lúdicos e, a partir de sua aplicação é analisada a percepção de estudantes e 

professores sobre o aumento da compreensão dos conteúdos abordados nas aulas 

do Curso de Direito da Faculdade Lions. 

O texto “Empregado doméstico sob a luz da nova legislação Lei 

nº150/2015, e sua regulamentaçao” dos autores Alexandro Da Silva Melo e Ana 

Valeria De Jesus R Miranda, tem como escopo primordial os direitos e garantias do 

trabalhador e empregador doméstico, trazendo um melhor entendimento de quem 

pode ser considerado trabalhador doméstico, e quais são seus direitos e deveres 

assegurados pelas leis atuais, do trabalhador e empregador. 

A autora Tércia Duarte Almeida no “Artigo de opinião: as facetas da 

competitividade no mundo corporativo” apresenta uma reflexão sobre a 

competitividade e a sobrevivência no mercado. Ela aborda a necessidade da adoção 

de boa práticas para a se alcançar o sucesso profissional. 

 

Boa leitura! 

Conselho Editorial 
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O ESTADO DE COISA INCONSTITUCIONAL E A NECESSIDADE 
BRASILEIRA DE SE ADOTAR O ATIVISMO DIALÓGICO E A ORDEM DE 

DESBLOQUEIO NAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
 

Samuel De Jesus Vieira 
 

RESUMO: Trata-se de trabalho com objetivo de abordar a necessidade de 
implementação dos institutos propostos pela teoria do estado de coisa 
inconstitucional, quais sejam, a ordem de desbloqueio e o ativismo dialógico que 
trariam maior efetividade na atuação da administração pública além de garantir que a 
burocracia não será obstáculo para a implementação de garantias que sejam eficazes 
para a implementação de políticas públicas. 
 
PALAVRAS – CHAVE: Ordem de desbloqueio. Ativismo dialógico. Administração 
pública. Estado de coisa inconstitucional. Constituição Federal. 
 
ABSTRACT: This is work in order to address the need for implementation of the 
institutes proposed by state theory unconstitutional thing , namely , the order of release 
and the dialogic activism that would bring greater effectiveness in the performance of 
public administration and ensure that bureaucracy It will not be an obstacle to the 
implementation of guarantees that are effective for the implementation of public 
policies. 
KEYWORDS: Unlock order. Activism dialogical. Public administration. 
Unconstitutional state of thing. Federal Constitution. 

 

 

INTRODUÇÃO -  

1. A ORIGEM E A APLICAÇÃO DA TEORIA DO ESTADO DE COISA 

INCONSTITUCIONAL 

 

A teoria do Estado de coisa inconstitucional tem origem na 

jurisprudência da corte constitucional colombiana onde ficavam constatadas violações 

sistematizadas, continuas e generalizadas de direitos fundamentais previstos no texto 

constitucional daquele país.  

O propósito maior dessa teoria é criar soluções estruturais ao Estado 

para extirpar situações de inconstitucionalidade que violem, grave e continuamente, 
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os princípios fundamentais garantidos na constituição federal frente às populações 

mais vulneráveis, em face das falhas ou omissões do poder público em cumprir suas 

disposições.  

A corte Colombiana analisou a matéria pela primeira vez em 1997, 

ano em que foi proposta demanda na corte (sentencia de unificacion - SU 559/97) com 

o objetivo de questionar a perda de alguns benefícios sociais garantidos aos 

professores da educação pública.  

O precedente abriu as portas para que fossem aceitas demandas 

coletivas na corte colombiana, que até então não tratava de ações de interesse 

coletivo da forma como ocorre hoje no Brasil e em vários Estados pelo mundo. 

O precedente foi de tamanha importância que passou a admitir a 

extensão dos efeitos de decisões que interessassem a um número indeterminado de 

pessoas a todos aqueles que dela pudessem se beneficiar, ou seja, garantiu o efeito 

erga omnes as decisões proferidas pelos juízes daquele país. 

É sabido que no Brasil isso pouco teria qualquer importância.  

Já existem mecanismos em nosso país que objetivam garantir uma 

tutela jurisdicional de cunho coletivo, com efeitos extensíveis a classes, grupos e 

qualquer espécie de coletividade de indivíduos que dela necessitem, sem que para 

isso seja necessário que todos promovam demandas individuais ou que todos figurem 

no polo ativo de uma demanda.  

Assim, temos como exemplo o mandado de injunção, o mandado de 

segurança coletivo, ação civil pública, ação popular e vários outros mecanismos de 

tutela coletiva no ordenamento jurídico brasileiro. 

O que se propôs com a teoria do estado de coisa de inconstitucional 

foi o diálogo entre as várias organizações e órgãos incumbidos de tutelar/proteger 

determinado direito. Agiriam em conjunto para estruturar ideias a fim de criar soluções 

para a generalizada omissão na prestação de serviços relacionados à implementação 

de direitos e garantias fundamentais. 

Posteriormente a sistemática da adoção dessa teoria em solo 

Colombiano sofreu algumas mudanças de cunho material.  

Em nova análise de sua aplicabilidade (T 25/2004) foram 

estabelecidos alguns requisitos que deveriam ser constatados para que fosse possível 

sua aplicação diante de um caso concreto, a saber: 

• Violação massiva e generalizada de direitos constitucionais; 
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• Prolongada omissão das autoridades em solucionar o problema; 

• Adoção de práticas inconstitucionais que geram a necessidade de se buscar a 

tutela jurisdicional e assim criar uma superlotação de demandas no judiciário; 

• Inércia legislativa, administrativa e orçamentária no sentido de adotar medidas para 

coibir a omissão generalizada; 

• Existência de um problema social complexo que necessite da colaboração de vários 

órgãos/entidades para que seja possível sua solução; 

• Possibilidade de superlotação do sistema judiciário em caso de necessidade de 

proteção jurídica. 

O marco que ensejou uma evolução na aplicação da teoria foi uma 

demanda ajuizada em 1998 (T 153/98) em que um detento do sistema carcerário 

daquele país pleiteava melhores condições de vida/existência enquanto cumpria pena 

em um presídio.  

A corte verificou a grave violação de direitos individuais em que se 

encontrava o detento, bem como todos os outros que ali cumpriam penas.  

Foi constatada a necessidade de se buscar uma solução junto às 

entidades envolvidas na administração carcerária, e em outros órgãos do país que 

deveriam participar da discussão acerca do tema, não só para aquela situação 

especifica como também para todos os presídios do país que se encontravam na 

mesma situação de violação sistematizada dos direitos e garantias fundamentais dos 

detentos. 

Com tudo isso, foi criado o que hoje se denomina de ativismo 

dialógico, consiste em estabelecer diálogo entre as instituições responsáveis por 

aplicar os direitos e garantias estabelecidos na constituição, foi estabelecido que a 

corte constitucional colombiana fosse a responsável por estabelecer e coordenar um 

processo de mudança institucional com o fim de movimentar o aparato estatal através 

do que ficou conhecido como “ordem de desbloqueio” que consistia em 

desburocratizar a máquina estatal a fim de garantir a efetivação da tutela e dos direitos 

fundamentais dos que se encontravam em maior situação de vulnerabilidade. 

Com tudo isso, ficou evidenciado a necessidade de se buscar uma 

solução para os problemas que o país enfrentava a época, através de um diálogo 

entre todos os interessados em uma solução para os problemas sociais que o Estado 
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Colombiano enfrentava. Surge com isso poderoso precedente para a efetivação das 

garantias constitucionais que eram previstas à época.  

O presente trabalho analisará, especificamente, a decisão T 153/98 e 

suas similaridades com o que foi proposto na ADPF 347/DF proposta pelo PSOL e 

que culminou em uma maior atenção ao sistema carcerário do país além de maior 

observância as leis e tratados internacionais adotados pelo Brasil em matéria de 

direitos humanos, será demonstrada que o ativismo dialógico e a ordem de 

desbloqueio, resultados da teoria do Estado de coisa inconstitucional são o ponto 

chave que deveria ter sido declarado na presente ADPF 347 e que trariam uma nova 

postura da administração pública frente as necessidade administrativas estatais.   

 

2. A NÃO APLICAÇÃO DA TEORIA NO BRASIL E O PRINCIPIO DA VEDAÇÃO AO 

RETROCESSO SOCIAL EM MATERIA DE DIREITOS E GARANTIAS 

FUNFAMENTAIS 

 

A matéria veio a ser analisada no Brasil através da ADPF 347/DF que 

propôs uma mudança estrutural na administração dos presídios brasileiros, os 

mesmos passam por diversos problemas de ordem administrativa, financeira e 

estrutural, tais como alguns elencados pelo Ministro Marco Aurélio, do Supremo 

Tribunal Federal, no julgamento da ação, quais sejam: superlotação dos presídios, 

torturas, homicídios, violência sexual, celas imundas e insalubres, proliferação de 

doenças infectocontagiosas, comida imprestável, falta de água potável, de produtos 

higiênicos básicos, de acesso à assistência judiciária, à educação, à saúde e ao 

trabalho, bem como amplo domínio dos cárceres por organizações criminosas, 

insuficiência do controle quanto ao cumprimento das penas, discriminação social, 

racial, de gênero e de orientação sexual. 

Situações similares as apontadas na decisão da Corte constitucional 

colombiana (T 153/98) e que ensejaram um maior cuidado do Estado para com seus 

detentos em virtude de não haver qualquer condição de permanência de um indivíduo 

em condições subumanas como as apresentadas na ação constitucional ora objeto 

do estudo. 

Em medida cautelar na ação os ministros do STF, pelo voto da 

maioria, deram parcial provimento a ação e instituíram certas medidas para que de 

imediato fossem sanadas algumas irregularidades, quais sejam: 



VIEIRA, S.J.. O estado de coisa inconstitucional e a necessidade brasileira de se adotar... 

Revista Eletrônica Faculdade Lions, Volume VI. Número 2. Ano 3 - 2016/2 - ISSN 2358-6079 
14 

 

• A realização de audiências de custodia, que deveriam viabilizar o 

comparecimento do preso em no máximo de 24 horas, contados do momento da 

prisão. Com base nos artigos 9.3 do pacto dos direitos civis e políticos e 7.5 da 

convenção interamericana de direitos humanos. 

• Dever dos juízes de, quando possível, estabelecer penas alternativas à 

prisão pelo fato de ser desarrazoado o cumprimento de prisão nas condições atuais 

do sistema carcerário. 

• Liberação imediata do saldo acumulado no fundo penitenciário nacional para 

restauração, reforma e adequação dos presídios brasileiros ao necessário para 

manter o detento em condições de se cumprir a pena com dignidade. 

 

Importante apontar que o PSOL fez o pedido pela declaração do 

estado de coisa inconstitucional, determinando ao Governo Federal a elaboração e 

o encaminhamento ao Supremo, no prazo máximo de três meses de um plano 

nacional visando à superação, dentro de três anos, do quadro dramático do sistema 

penitenciário brasileiro, monitoração pelo STF desse plano de superação, dentre 

vários outros que visavam à instituição do ora mencionado ativismo dialógico e que 

não foram atendidos pela suprema corte brasileira. 

Sequer foi atendido o pedido para declarar o estado de coisa 

inconstitucional, o que na pratica resultaria na aceitação e implementação das 

medidas antes adotadas pela corte constitucional colombiana. 

O que houve foi nada mais que a continuação do que já estava 

havendo, nenhuma mudança significativa foi realmente adotada, não houve abertura 

de precedente que viabilize um diálogo institucional como foi previsto na corte 

colombiana, sequer instituiu-se uma fiscalização mais apurada das várias violações 

dos direitos humanos experimentados dia após dia nas penitenciarias brasileiras. 

Vários já foram os relatórios apresentados aos poderes constituídos 

que demonstram a precariedade do cárcere brasileiro. Um bom exemplo que 

corrobora com a ideia de necessidade de se declarar o estado de coisa 

inconstitucional é o relatório realizado pela Comissão de direitos humanos e minorias 

em parceria com a pastoral carcerária – CNBB realizado em 2006, onde são 

apontadas que em 17 Estados da federação foram constatados problemas estruturais 

existentes nos presídios. 
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Esses relatórios se repetem ano a ano e nada é efetivamente 

realizado para por termo a crise institucional que vem sendo vivida pela Administração 

pública em todas as suas esferas de governo, qualquer medida para controlar a 

situação se perde pela burocracia e morosidade estatal.  

O que foi demonstrado na decisão do STF em não acatar o pedido de 

declaração de estado de coisa inconstitucional é clara afronta ao princípio do não 

retrocesso social em matéria de direitos e garantias fundamentais.  

A suprema corte se furtou em declarar a medida para não atender aos 

preceitos que a mesma impõe ao Estado infrator das medidas para abrandar a 

situação de inconstitucionalidade institucional, ao que se pode verificar, foi mais 

singelo declarar o possível, mas nunca feito do que buscar efetivamente uma solução 

e admitir a crise institucional na administração carcerária. 

O princípio do não retrocesso social em matéria de direitos e garantias 

fundamentais dispõe que uma vez adquiridos determinados direitos pela sociedade, 

os mesmos se constituiriam em garantias subjetivas de cada indivíduo e por isso não 

poderiam ser revertidos em favor do Estado para que se perdure determinada 

omissão. 

Portanto ao Estado não seria possível deixar de aplicar direitos 

assegurados pela constituição federal sob pena de violação ao princípio do não 

retrocesso.  

A ADPF 347/DF, entre outros direitos, busca garantir que seja 

aplicada dentro dos presídios brasileiros todos os meios necessários para se garantir 

o princípio da dignidade da pessoa humana, princípio constitucional de primeira 

dimensão construído paulatinamente durante os vários processos de formação que o 

país já enfrentou.  

Fato é que, foi proposta uma nova maneira de se estabelecer uma 

administração inteligente, visto que o ativismo dialógico busca criar uma maior 

interação entre os órgãos públicos que efetivamente estão afetos a criar condições de 

acesso aos direitos fundamentais que devem ser garantidos pela Administração 

pública. 

Segue-se que a teoria do Estado de coisa inconstitucional busca 

ainda efetivar as disposições que surgiriam do diálogo entre os órgãos da 

administração pública com o que foi chamado de ordem de desbloqueio que seria a 
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impossibilidade de não se impedir, através da burocracia, que se efetivem os meios 

buscados pelo ativismo dialógico para satisfazer as necessidades sociais. 

 

3. CONCLUSÕES 

 

Pelo que foi brevemente demonstrado, não houve, pela suprema corte 

brasileira qualquer técnica que possibilitasse fazer-se valer os preceitos previstos na 

constituição federal, o que se verifica foi somente um receio em se estabelecer um 

novo precedente que viabilize a aplicação efetiva dos preceitos sociais insculpidos na 

Constituição Federal.  

A Constituição de 1988, com um viés extremamente humanista preza 

para que suas previsões sejam utilizáveis em situações como essa em que se faz 

necessário garantir proteção a uma minoria vulnerável frente as omissões do Estado. 

O necessário seria garantir maior efetividade as normas 

constitucionais para que fosse possível buscar de imediato uma solução para a 

problemática do sistema carcerário do país. 

O Estado Brasileiro, como foi demonstrado, realiza pesquisas e 

relatórios com o objetivo de criar alguma medida para coibir o problema, porém, pouco 

se vê na pratica.  Não há efetividade na solução dos problemas sociais. 

A teoria do estado de coisa inconstitucional, como afirmado 

anteriormente, propõe uma medida eficaz para essa situação, é proposto o que se 

denominou de “ordem de desbloqueio” o que na prática impediria que o processo para 

se chegar a uma solução para os problemas sociais não fosse obstruído por questões 

burocráticas, o que muito atrasa a efetivação das medidas necessárias a solucionar 

os problemas estruturais do país. 

Importante notar que o STF buscou solucionar esse entrave 

ordenando a liberação imediata do saldo acumulado no fundo penitenciário nacional 

para restauração, reforma e adequação dos presídios brasileiros ao necessário para 

manter o detento em condições de se cumprir a pena com dignidade.  

Essa medida não necessitaria de ordem judicial caso fosse 

ordenado que esse fundo fosse liberado sempre que necessário ao atendimento de 

necessidades básicas para se manter um estabelecimento prisional, o que na teoria 

deveria ocorrer, sem entraves burocráticos, ou seja estamos diante da necessidade 

de se criar a ideia de maximização das atribuições administrativas e uma 
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minimização judicial no que se trata de haver sempre uma necessidade de busca 

constante do judiciário para sanar a inércia administrativa em efetivar as políticas 

sociais a ela incumbidas.  

Isso mostra a necessidade de se buscar exacerbadamente o poder 

judiciário para se garantir a efetividades dos direitos e garantias fundamentais, o 

que se busca evitar com a aplicação do estado de coisa inconstitucional. 

Com isso fica clara que não se corrobora com a decisão da suprema 

corte em não declarar o estado de coisa inconstitucional, pelo contrário, era a 

oportunidade que o Estado brasileiro tinha em experimentar uma proposta mais 

efetiva de solução a crise institucional que existe a décadas relacionada a 

administração do sistema penitenciário nacional. 

Ficou demonstrada a falta de interesse em se buscar uma solução 

ao caos institucional que o país vive quando se trata de promover medidas 

humanistas para solucionar os problemas vivenciados pelas minorias do país, 

criando meios para que fosse possível a existência de um diálogo entre toda a 

sociedade com o objetivo de se buscar uma solução efetiva para os problemas 

sociais. 

Conclui-se, portanto que a decisão afronta claramente o princípio a 

proibição de retrocesso em matéria de direitos e garantias fundamentais na medida 

em que ao julgar a matéria não houve uma decisão que declara-se qualquer medida 

que busca-se solucionar os problemas penitenciários, o que houve foi clara 

perpetuação das ofensas aos direitos básicos do indivíduo enquanto recluso, sem 

qualquer acatamento de uma das medidas propostas que realmente trariam 

soluções ao caso, além de barrar o efetivo surgimento do ativismo dialógico e da 

ordem de desbloqueio que tanto solucionariam os problemas vividos pela 

administração pública. 
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ANALYSIS OF STRATEGIC POSITIONING AND PERFORMANCE MEASURES 

ADOPTED BY TRAVEL AGENCIES LOCATED IN BALNEÁRIO CAMBORIÚ AND 

ITAJAÍ - SANTA CATARINA - BRAZIL 

Giovanna Adriana Tavares Gomes1 
Rosiane Dias Mota2 

Kátia Aline Forville de Andrade3 
RESUMO 

O desenvolvimento das agências de viagens requer ações diferenciadas, 

próprias/específicas do ramo de atividade. Gerir uma empresa neste segmento exige 

múltiplos conhecimentos e tomadas de decisões para o crescimento e a manutenção 

do negócio. Neste cenário a estratégia nasce de uma série de ações e decisões 

tomadas pelos gestores com o objetivo sobreviver no mercado e assim promover uma 

análise mais profissional do seu desempenho. Neste artigo apresentam-se resultados 

de uma pesquisa que aborda aspectos relevantes sobre indicadores de desempenho 

e as estratégias genéricas utilizadas pelo setor de Agência de Viagens da região de 

Balneário Camboriú - SC e Itajaí - SC, assim como o processo de elaboração dessas 

estratégias por essas empresas. A pesquisa é um estudo descritivo, de perspectiva 

quantitativa, utilizando-se de métodos estatísticos para análise dos resultados. Neste 

artigo busca-se ainda descrever a evolução do setor de viagens e como essas 

empresas elaboram suas estratégias e lidam com medidas de desempenho no dia a 

dia da gestão do seu negócio. Os resultados consistem em uma análise do 

posicionamento estratégico e medidas de desempenho adotadas pelas agências de 

viagens localizadas em Balneário Camboriú e Itajaí (SC). Conclui-se que as agências 

de viagens compreendem as mudanças de comportamento do consumidor de modo 

em geral, contudo nem todas estão ou buscam se preparar para continuarem no 

mercado. 

Palavras-Chaves: Agências de Viagens; Estratégias; Medidas de desempenho.  

ABSTRACT  

The development of travel agencies requires different actions, own / specific industry. 

Managing a company in this segment requires multiple skills and decision making for 

the growth and maintenance of the business. In this scenario the strategy born of a 
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3 Professora na Faculdade Senac – GO. 



GOMES. G.A.T.; MOTA, R.D.; ANDRADE, K.A.F.. Análise do posicionamento estratégico e medidas ... 

Revista Eletrônica Faculdade Lions, Volume VI. Número 2. Ano 3 - 2016/2 - ISSN 2358-6079 
20 

series of actions and decisions taken by managers in order to survive in the market 

and thus promote a more professional performance. This article presents the results 

of a survey that covers relevant aspects of performance indicators and generic 

strategies used by the Travel Agency industry in the region of Balneário Camboriú - 

SC and Itajaí - SC, as well as the process of preparation of these strategies companies. 

The research is a descriptive study from a quantitative perspective, using statistical 

methods to analyze the results. This article seeks to further describe the evolution of 

the travel industry and how these companies work out their strategies and performance 

measures deal with the day to day management of your business. The results consist 

of an analysis of strategic positioning and performance measures adopted by travel 

agencies located in Balneário Camboriú and Itajai (SC). We conclude that the travel 

agencies understand the changes in consumer behavior so in general, however not all 

are or seek to continue to prepare the future. 

Keywords: Travel agencies; Strategies; Measures of performance. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo aborda de uma maneira sistemática as agências 

de viagens, sua evolução, tipologias, mercado, estratégias e medidas de 

desempenho. É notória a concorrência mundial promovida pela globalização, exigindo 

das organizações atitudes mais competitivas, cuja oferta de produtos e serviços 

baseia-se no trinômio: qualidade, atendimento e preço. 

Por outro lado, o nível de exigência e os hábitos dos consumidores 

variam de acordo com variáveis que nem o próprio mercado explica. As organizações 

devem estar atentas, e preparadas para mudar e inovar sua postura, mantendo-se 

nos três pilares básicos. É neste cenário que as agências de viagem devem buscar 

sua vantagem competitiva, onde o conhecimento técnico do mercado faz a diferença. 

Neste contexto é evidente que as agências de viagens, devem investir num modelo 

de gestão orientado para seus clientes, desenvolvendo ações estratégicas que 

permitam a participação de seus colaboradores no processo de construção desse 

novo modelo. 

Tem-se como objetivo realizar uma análise do posicionamento 

estratégico e medidas de desempenho adotadas pelas agências de viagens 

localizadas em Balneário Camboriú e Itajaí (SC). Acredita-se que as agências de 

viagens compreendem as alterações que o mercado está vivendo, contudo, nem todas 

conseguem/querem se adaptar a esta situação. 
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O presente texto está dividido em três partes, discussão teórica sobre 

as agências de viagens e sua evolução, metodologia de pesquisa e análise, bem como 

apresentação dos resultados e considerações finais. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 O Turismo – Evolução do Setor de Viagens 

 

No século XIX, ocorreu um amplo desenvolvimento do turismo, 

principalmente com a influencia dos serviços profissionais de Thomas Cook na 

Inglaterra, de Henry Wells nos Estados Unidos e de Bernardo Abreu em Portugal, 

empresários prestadores de serviços no setor de agenciamento que tinham como 

objetivo tornar suas empresas facilitadoras dos serviços turísticos. O mercado de 

agências de viagens cresceu acompanhando o desenvolvimento histórico e 

tecnológico do planeta. 

Segundo Wahab (1991), na medida em que se comportam como 

motivadores do ato de viajar, as agências de viagens ocupam posição de liderança na 

indústria do turismo. São fundamentais para o desenvolvimento do fenômeno do 

turismo e efetivamente um elo entre destino e visitante, podendo proporcionar 

momentos mágicos ou trágicos dependendo do sucesso ou do fracasso dos serviços 

prestados. 

Atualmente o setor de agenciamento vive mudanças, pois o agente 

de viagens tem que adaptar-se à novas tecnologias e fazer do cliente seu maior foco. 

Tomelim (2001) analisa o reposicionamento do profissional, agente de viagem, frente 

às novas tendências do mercado turístico. O autor esclarece a necessidade do 

profissional se adaptar a “era do cliente”, sendo que, nos serviços oferecidos é 

atribuído um “valor agregado” na venda do produto turístico, fator determinante no 

processo de decisão de compra por parte de um cliente, que opta por fazê-lo na 

empresa que lhe transmitir maior gama de informações sobre os serviços oferecidos, 

o que torna o agente de viagem um consultor de viagens.  

Estas mudanças ocorrem porque o cliente também valoriza as 

orientações de viagens prestadas por um profissional, além de serviços ou produtos 

adquiridos, seja ele uma passagem ou em um pacote turístico. Isto se deve a 

facilidade que os consumidores possuem em obter informações, e adquirir os produtos 
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diretamente nos próprios provedores da cadeia de suprimentos turísticos, 

principalmente após o advento da Internet.    

A “indústria” de viagens teve seu desenvolvimento impulsionado a 

partir da metade do século XX, quando a economia global, começou a dar sinais 

positivos de recuperação após o término da Segunda Guerra Mundial. Fato que pode 

ser referenciado a partir do quadro 1, que descreve o desenvolvimento do setor de 

agências de viagens, atrelados a acontecimentos que afetaram a evolução num 

contexto mundial. 

 
Quadro 1 – Evolução da Atividade de Agenciamento de Viagens e Turismo 
 

1840 Foi Fundada na cidade do Porto no ano de 1840, a Agência Abreu. É a agência de viagens mais antiga 
do mundo, sendo, além disso, a empresa de maior dimensão que opera no setor de viagens e turismo 
em Portugal e ainda hoje pertence à mesma família de descendentes diretos, na quinta geração. 

1841 Primeiro registro de função profissional do agente de viagens através de intermediação remunerada do 
empresário Thomas Cook, que na Inglaterra oferece o primeiro pacote turístico da história. Alugando 
um trem e organizando o transporte de 570 pessoas entre Leicester e Loughborogh para participar de 
um evento contra o alcoolismo. Fundou–se assim a Thomas Cook and Son, a primeira agência de 
viagens registrada no mundo.   

1851 Thomas Cook, conduziu cerca de 165 mil pessoas à Exposição de Hyde Park – Londres. 

1858 Com uma viagem de Liverpool a Nova York, o transatlântico inglês Great Eastern, com capacidade 
para 4000 passageiros, inaugura a era dos cruzeiros marítimos de luxo, ficando em atividade até 1889. 

1865 Thomas Cook, vendeu a 35 turistas uma programação completa de viagem aos Estados Unidos.  

1867 
 

Henry Wells e William Fargo criam à agência de viagens American Express que inicialmente se dedica 
ao transporte de mercadorias e que posteriormente se converte em uma das maiores agências do 
mundo. Introduzindo o sistema de financiamento e emissão de cheques de viagem, como por exemplo 
o travel-check (dinheiro personalizado feito com papel moeda de uso corrente que protege o viajante 
de possíveis roubos e perdas). 

1872 Thomas Cook, acompanhou seus clientes em uma volta ao mundo por 222 dias, e inaugurou a primeira 
agência de viagens fora da Europa a Thomas Cook and Son. Criou o Voucher (ordem de serviço 
turístico emitido pela agência, operadora ou sua representante legal, normalmente os viajantes levam 
consigo e devem fazer a contra-apresentação para a prestação do serviço), este cupom que dá direito 
aos turistas, à serviços de hospedagem e receptivo e a Circular Note, antecessora do Traveller Check 
(cheque de viagem que pode ser comprado em qualquer casa de câmbio do país mediante 
apresentação de passaporte e passagem aérea; também podem ser comprados em algumas agências 
bancárias).  

1876 Inauguração da segunda agência de viagens na Europa (Bélgica) denominada La Compagnie de 
Wagons-Lits.  

1883 Inaugurado o Expresso Oriente, trem ligando Paris a Constantinopla (hoje Istambul, na Turquia). 

1892 Ocorre o falecimento de Thomas Cook, sendo que, na ocasião sua agência era a mais importante das 
quase 500 outras concorrentes já existentes no mundo. 

1898 O suíço César Ritz, que viria a ser considerado o pai da hotelaria moderna inaugura o celebre hotel de 
luxo que leva seu nome em Paris. O Ritz e desde então freqüentado por intelectuais e artistas.  

Década  
1990 

Fusão da primeira agência, Thomas Cook and Son e Carlson Wagonlits, mantendo-se como a maior 
corporação de viagens e turismo. 

1925 Realiza-se em Haia, na Holanda, o primeiro encontro internacional de organismos ligados ao turismo. 
Dessa reunião se originou a Organização Mundial de Turismo (OMT), agência vinculada a Organização 
das Nações Unidas (ONU).  

1949 A companhia aérea americana Pacific Southwest Airlines lança o conceito de turismo de baixo custo, 
com a venda de bilhetes sem intermediários e a eliminação de refeições completas durante o vôo.   

1952 Entra em operação o primeiro avião comercial a jato, o britânico De Havilland Comet, pela companhia 
Britsh Overseas Airways Corporation. 

1955 A Disneylândia é inaugurada na cidade de Anaheim, próxima a Los Angeles, na Califórnia, nos Estados 
Unidos. Desde então o parque de diversão criado por Walt Disney já recebeu 520 milhões de visitantes.  

1969 O boing 747, primeiro avião a jato de grande capacidade (cerca de 450 passageiros), faz seu vôo 
inaugural. Nas três décadas seguintes, mais de 2,2 bilhões de pessoas em todo mundo viajariam nesse 
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avião.   

1989 A queda do Muro de Berlim, que dividiu a cidade alemã durante 28 anos, simboliza a abertura das 
fronteiras européias. Nasce uma moeda única, o euro, e cresce a circulação de pessoas nos 27 Estados 
membros.    

1993 Carlson Wagonlit Travel (pertencente ao grupo de La Compagnie des Eagons –Lits) primeira agência 
virtual e que em 1993 já era a maior rede de agências do mundo.  

2000 Crise nas agências de viagens e turismo pelo fenômeno da desintermediação, refletindo no profissional 
agente de viagem.  

2001 Em 11 de setembro, quando os terroristas seqüestraram quatro aviões para cometer atentados contra 
os Estados Unidos, uma das conseqüências foi uma drástica retração do turismo internacional nos três 
anos seguintes. Instabilidade política no Oriente Médio; crise econômica na Argentina; variações no 
valor da moeda; racionamento de energia; falência da Transbrasil. 

2006 A empresaria Amousheh Ansari, iraniana radicada nos Estados Unidos, e a primeira mulher a praticar 
turismo espacial, pagou cerca de 20 milhões de dólares para viajar até a Estação Espacial 
Internacional.       

2007 O turismo brasileiro bateu quatro recordes até abril deste ano, com destaque para os desembarques 
domésticos, que aumentaram  9,1% nos quatro primeiros meses de 2007 sobre igual intervalo de 2006. 

Fonte: Adaptado pelas autoras, com base em Torre (1990), Tomelim (2001), Andrade (2000), Oliveira 
e Souto (2007), Exame (2007) 

 

O turismo tem crescido, e ocupado seu espaço como gerador de 

riquezas dentro de um mercado cada vez mais competitivo.  As agências buscam no 

seu dia a dia adquirir vantagens competitivas para se manter no mercado e assim 

obter um desempenho financeiro suficiente para cumprir seus compromissos e 

crescer. O fato é que as normas cambiais brasileiras, não foram modernizadas a ponto 

de permitir a inserção competitiva do Brasil na economia global, que diante de um 

setor produtivo cuja margem de lucro líquido em media é de 4% sobre a receita, com 

uma carga tributária de 36% sobre a mesma receita, sendo assim o setor de agências 

de viagens trabalha de forma tímida (ABAV, 2006). O recomendável é que as 

empresas se mantenham eficientes e competitivas, desta forma, faz-se necessário 

aguardar que as normas cambiais brasileiras se modernizem, com a participação 

conjunta do setor privado e governo, melhorando as práticas de gestão. Mantendo o 

setor competitivo, por meio da adaptação das práticas implementadas ao ambiente 

econômico e concorrencial brasileiro.  

 

2.2 Tipologias 

 

As tipologias servem para facilitar o entendimento do papel que cada 

tipo de agência exerce no mercado, segundo Tomelim (2001). 

 
Quadro 2 – Exemplo de Tipologia do Setor de Viagens adaptada ao Mercado 

Brasileiro 
 
 
 

Estas empresas não elaboram seu próprio produto. Revendem viagens com 
roteiros preestabelecidos tipo “pacotes” que são organizados por empresas 
maioristas ou operadoras de turismo, sendo que no Brasil estas empresas são 
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Agências de 
 Viagens Detalhistas  

Acerenza (1992) 

semelhantes quanta à sua função. As empresas detalhistas podem ou não oferecer 
os serviços de receptivo, os quais são representados por city tour (passeio turístico 
pelos principais pontos da cidade), transfer (Transporte, normalmente do aeroporto 
para o hotel; o mesmo que traslado, comum também na formação “transfer in” ou 
“transfer out”, respectivamente  transporte de chegada e saída), in/out, sightseeing 
(visita aos pontos turísticos) e outros, caracterizados  pela ligação direta entre a 
oferta (empresa) e a demanda (turista). Quando assumem uma estrutura mais 
complexa, podem optar em trabalhar com segmentos de mercado diferentes além 
de atender o público em geral, especializando-se, por exemplo, no atendimento de 
contas correntes, grupos e convenções, intercâmbio e outros. 

 
Agências de Viagem  

Maiorista Piñole (1989);  
Acerenza (1992) 

São empresas que tem por objetivo principal a confecção de programas de viagens 
organizados ou “pacotes” que são repassados às agências detalhistas para a 
venda ao consumidor final. Normalmente, as agências maioristas não vendem 
diretamente ao público, porém, como as estruturas organizacionais diferem entre 
si, em alguns casos isto pode acontecer. 

 
 
 

Agências de Viagens  
Tour Operators 

(operadoras de turismo) 
Piñole (1989);  

Acerenza (1992) 

A principal diferença entre uma maiorista e uma agência tour operators é que esta 
última opera seus próprios programas de viagens, com seus próprios programas 
de viagens, com seus próprios equipamentos ou subcontratação de operadores 
terrestres locais. Os maioristas, por sua vez, não operam seus próprios serviços. 
Outra diferença é a de que uma agência operadora de turismo vende seus produtos 
às agencias detalhistas e ao próprio público geral através dos seus escritórios 
locais, e as agências maioristas trabalham exclusivamente suas vendas através 
das agências detalhistas. É importante salientar que, no Brasil, as agências de 
viagens maioristas e operadoras de turismo se confundem empregando as 
mesmas funções operacionais tanto para as agências maioristas quanto para as 
operadoras. Agências 

 
 
 
 
 

Agencias de Viagens  
Receptivas Piñole (1989); 
 Gazeta Mercantil (2000) 

Além das agências de viagens que atuam como grande rede de distribuição dos 
pacotes montados e comercializados pelas operadoras, existem também agências 
de viagens voltadas especificamente para o turismo receptivo. São muito comuns 
nos principais destinos turísticos do país, como na região Nordeste. As agências 
de receptivo prestam serviços para as operadoras de turismo e as demais agências 
de viagens por meio do oferecimento ao turista de uma gama variada de serviços, 
como transfers entre aeroporto e hotel (e vice-versa), city tour e assessoria ao 
turista enquanto ele estiver no destino da viagem. Além de prestarem serviços e 
serem pagas por isso pelas operadoras e agencias, as agencias de receptivo 
obtém receitas pela montagem de passeios e programas que são oferecidos ao 
turista e cobrados à parte do pacote turístico. São produtos adquiridos pelo turista 
diretamente das agências de receptivo, numa relação comercial que não envolve 
as operadoras e agências que montaram e venderam os pacotes.    

Agências de Viagens e  
Turismo Consolidadoras  

Tomelin (2000) 

São empresas de turismo classificadas junto à Embratur como agências de viagens 
e turismo e têm, como função, a consolidação de serviços junto às transportadoras 
aéreas repassando bilhetes (TKT´S) às agências que não possuem credenciais 
para este fim. 

 
Agências de Viagens e 

 Turismo Escola 
Tomelin (1995) 

São empresas – laboratório de instituições educacionais de cursos superiores de 
Turismo, legalmente constituídas no mercado de viagens ou agências de viagens 
e turismo, que desenvolvem ações didático-pedagógicas e operacionais a fim de 
atender as necessidades de ensino aprendizagem para o desenvolvimento de 
habilidades e competências profissionais do egresso como agente de viagens.     

Fonte: Tomelim (2001:24-26) 

 
 

2.3 Cliente, Prestação de Serviço, Foco e Qualidade do Negócio 

 

O cliente busca uma realização inatingível, uma emoção única que é 

a viagem, e a agência tem que se esmerar para atingir as expectativas desse cliente 

que a cada dia se torna mais exigente e insaciável. Segundo Petrocchi e Bona, 

(2003:15), “Os clientes das agências estão distribuídos na sociedade e procuram algo 

intangível, que é o prazer de uma viagem, muitas vezes tão sonhada”. Por isso 
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percebe-se que o turismo é sem dúvida a “indústria dos sonhos” e o setor de viagens 

o principal organizador/realizador destes sonhos. A responsabilidade desse setor com 

a satisfação do cliente é um fato, portanto as agências de viagens e turismo têm que 

se esmerar em alcançar seu principal objetivo que é tornar as viagens dos clientes 

repleta de perfeição. As necessidades dos consumidores e os desejos que os levam 

ao consumo de produtos turísticos são muitos e variam de pessoa para pessoa.  

Neste sentido, Ansarah (2001:19) cita que: 

[...] os dados, coletados em pesquisas feitas no mundo inteiro, apontam uma 
demanda diversificada que torna o produto turístico destino. [...] O turismo de 
grupos, as viagens destinadas a todos, sem preocupação com um segmento 
específico, foram sendo questionadas por pessoas que desejavam viagens 
mais acessíveis, porém que conseguissem atender ás necessidades de cada 
um. 

 

A atividade é sem dúvida uma prestação de serviço e 

conseqüentemente possui características comuns as organizações do setor de 

serviços, conforme descritas no quadro abaixo:  

Quadro 3 – Características da Prestação de Serviços 

SERVIÇOS 

 
Intangíveis 

- Subjetividade na avaliação da qualidade; Impossibilidade de 
patentear; Impossibilidade de demonstração antes do efetivo 
consumo; Dificuldade na determinação de preços; 

 
 

Heterogêneos 
 

- O serviço prestado pode não corresponder ao planejado ou 
divulgado; A prestação do serviço de agenciamento e a satisfação do 
turista dependem das ações diretas de outros prestadores de serviço; 
A qualidade do serviço depende de fatores que a agência não é capaz 
de controlar. 

 
Produção e Consumo 

simultâneos 
 

- O serviço é prestado ao mesmo tempo em que é consumido; O 
comportamento do turista interfere no desempenho do serviço.  

 
Perecíveis 

 

- Serviços não podem ser estocados; Sazonalidade. 

 
Influências Externas 

 

- Desempenho dos sistemas de turismo; Cenários socioeconômicos; 
Mudanças tecnológicas; Regulamentações governamentais; Câmbios; 
Disponibilidade de mão-de-obra; A preservação do meio ambiente; A 
existência de cultura associativa. 

    Fonte: Sistematizado pelas autoras 
 

O negócio do agenciamento é na realidade um processo para satisfazer o 

turista e, portanto deve se especializar em atendê-lo de acordo com seus desejos, 

prever o que essa demanda almeja é o principal foco do setor, que constantemente 

tem que se adequar a mudanças e novas tendências.  

A qualidade deve ser uma premissa do negócio de agenciamento, segundo 

Alberecht (1993), “a meta de qualidade é alcançada toda vez que há: Estratégia de 

serviço, Pessoal de linha de frente orientado para o cliente e, principalmente, sistemas 
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voltados efetivamente para o cliente”.  

O Turismo é uma atividade que cresce e se desenvolve aceleradamente, 

possuindo considerável importância no contexto econômico, ambiental e sóciocultural, 

já que bem planejado pode trazer benefícios a todos os envolvidos. Com este 

desenvolvimento, vários segmentos da atividade surgiram, expandindo ainda mais a 

gama de opções que possui, uma forte tendência de mercado, podendo 

automaticamente beneficiar as agências de viagens, conforme citado anteriormente, 

visam facilitar os processos necessários para a uma viagem, através da negociação 

com os meios de hospedagem, transportes, vistos, e demais serviços.  

Com o desenvolvimento contínuo do turismo no Brasil, as agências se vêem 

obrigadas a oferecer um serviço especial e diferenciado aos seus clientes. O turismo 

possui conceitos amplos, e depende da interdisciplinaridade, envolvendo ciências 

como a sociologia e a economia. De acordo com Cooper (2001:40-41), “O turismo é 

uma atividade multidimensional e multifacetada, que tem contato com várias vidas e 

atividades econômicas diferentes”.  

Desde seu surgimento, muitas definições foram elaboradas por diversos 

estudiosos do turismo, a primeira definição datada de 1911, por um economista 

austríaco, dizendo basicamente que o turismo compreende vários processos, em 

especial os econômicos, que se manifestam na chegada, na permanência e na saída 

do turista de um determinado local.  

Já Trigo (2001), considera que os indivíduos e os grupos procuram orientações 

e providências para suas viagens, por causa da diversidade de recursos, das variadas 

motivações, da diferenciação de qualidade dos equipamentos e dos níveis diversos 

de poder aquisitivo. Poucos turistas sabem tomar as devidas providências para 

viagens, hospedagens, visitas e compras em cidades desconhecidas, as reservas, as 

programações e as possíveis dificuldades exigem orientação, aconselhamento e 

principalmente, acompanhamento de profissionais competentes. O autor lembra 

ainda, que os hoteleiros e os empresários do trade teriam poucas condições de 

comercializar a oferta de seus serviços, caso não houvesse outros meios vinculados 

há procura e qualificação da demanda, realizados por intermédios das agências de 

viagens e turismo.  

Da mesma forma, Andrade (2000:189), acrescenta que 

integradas na infra-estrutura dos serviços turísticos, as agências são os 
pontos de planejamento, de organização, de venda e de difusão sistemática 
e técnica dos produtos turísticos. De forma indireta se constituem como os 
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meios equacionadores entre a oferta e a demanda e os elementos 
simplificadores do conjunto de viagens e hospedagem. 

 

Alguns grupos de consumidores do produto turístico mudam seu estilo de 

vida e não procuram viajar mais com uma programação generalizada, que costuma ser 

oferecida aos componentes do turismo de massa. Procuram algo mais específico, que 

satisfaça suas vontades. Surgem assim, as empresas que conseguem perceber novos 

segmentos de mercado, como o turismo religioso, turismo single, o turismo de incentivo, o 

turismo de negócios, entre outros (ANSARAH, 2001).  

Da mesma forma, Beni (1998:45) acrescenta que: 

[...] descreve que a razão da viagem é o principal meio disponível para se 

segmentar o mercado turístico. Os maiores segmentos desse mercado por 

parte dos consumidores turísticos são o turismo de descanso, de negócios, 

esportivo, ecológico, rural, de aventura, religioso, entre tantos outros 

segmentos turísticos que estão surgindo a partir dos diferentes desejos. 

 

Segundo Ansarah (2001:20) percebe-se que a década de 90, identifica-se 

com o rompimento à padronização, anteriormente dominante e “ditadora” no que se refere a 

personalização dos produtos. A autora complementa ainda, que 

[...] o fator determinante da segmentação é a concorrência cada vez maior 
nos diversos segmentos, o que leva à busca de diferenciais que garantam 
uma clientela identificada com seu produto. Conseguirá maiores vantagens 
nas vendas a empresa que conhecer seus clientes ou seu mercado em 
potencial. 

 

 A segmentação agrega grandes vantagens às empresas turísticas, como 

aumento da concorrência no mercado, criação de políticas de preços e de propaganda 

especializada, e ainda promoção de um maior número de pesquisas cientificas. Assim, para 

cada produto turístico pode-se identificar um tipo diferente de mercado, real e potencial. Os 

produtos turísticos são totalmente diferenciados, pois nenhuma destinação turística é igual à 

outra, cada uma possui peculiaridades que as valoriza.  

Cada empresa vende seu produto de modo que a torne única e diferenciada 

dos outros concorrentes, sendo que esta tem a capacidade de variar seus preços a partir do 

que os clientes estão dispostos a pagar, por um produto melhor ou por consumi-los até 

mesmo, mais de uma vez. 

Assim, procurando estar sempre à frente de novas tendências, deve-

se continuamente ofertar produtos de qualidade, com enfoque nas necessidades do 

mercado, com o objetivo de satisfazer os clientes. É na busca pela constante melhoria, 

que a segmentação mercadológica, uma alternativa atual, procura enfocar as 

necessidades de seu público alvo na tentativa de melhor atendê-lo. Diante dessa clara 

competitividade essas empresas encontram um mercado dinâmico e cheio de 

nuances, desequilibro que reflete no ranking dos destinos turísticos.  
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Países como Franca, Espanha e Estados Unidos são os líderes em 

números de recebimentos de turistas, o Brasil ocupa a desconfortável posição de 36º 

lugar. As agências de viagens buscam contribuir em seu papel de emissores de 

turistas, de forma significativa para o fortalecimento dessa atividade em nível nacional 

e internacional, e promovem assim uma concorrência que beneficia o turista.  

 

2.4 Aspectos Financeiros e Medidas de Desempenho das Agências de Viagens 

 

O aspecto financeiro deve ser uma preocupação das agências de 

viagens em relação ao seu desempenho futuro, ou mesmo a sua manutenção e 

sobrevivência enquanto empresa. Na concepção da agência aspectos como: custos 

fixos, custos variáveis, margem de contribuição, ponto de equilíbrio e outros devem 

ser levantados a fim de fazer um prognóstico do negócio. O planejamento estratégico 

é uma ferramenta fundamental para se alcançar o objetivo de administrar um negócio 

com saúde financeira favorável a novos investimentos.  

Como se percebe as agências de viagens contam com uma série de 

ferramentas para tornar seu negócio mais lucrativo, promovendo uma análise de 

custos a fim de tomar decisões que o tornem mais competitivo no mercado. 

Infelizmente o que percebe nessa pesquisa é um total desconhecimento dessas 

empresas no que tange as medidas de desempenho conhecidas pela academia. 

Algumas empresas demonstram “desprezo” a esse conhecimento produzido e 

afirmam estar indo bem nos seus negócios, sem precisar incorporar tais novidades na 

sua gestão. 

 

2.5 Estratégias de um Mercado Competitivo e o Papel dos Colaboradores 

 

O mundo passa por transformações, a globalização nos remete a uma 

competição entre empresas, onde as mesmas devem apresentar uma atitude 

dinâmica e proativa. As competições entre as agências concorrentes se intensificam 

de tal forma que exigem um aperfeiçoamento constante em todas as áreas sejam elas 

produtivas, técnicas, tecnológicas e humanas. Neste contexto, a competitividade 

organizacional é fundamental para a sobrevivência no mercado atual.  

Segundo Boljwin e Kumpe, 
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Afirmam que a competitividade está fundamentada no trinômio, 
produtividade, qualidade, e flexibilidade. A flexibilidade está associada à 
capacidade de organização de atender às flutuações da demanda do 
mercado. Assim, a competitividade da organização também está 
fundamentada na sua capacidade de perceber as mudanças e se preparar 
para enfrentá-las, adotando uma postura pró-ativa. (1990, apud AZEVEDO e 
COSTA, 2001:1) 

 
 

Essa atitude competitiva faz com que o planejamento organizacional 

seja realizado de acordo com um processo contínuo com ares de prevenção para o 

futuro. Muitos autores discutem a avaliação da postura das organizações, mas o tema 

é fortemente abrangido no modelo das estratégias genéricas e no modelo das Cinco-

Forças competitivas desenvolvido por Porter (1999), e ainda o modelo Delta 

desenvolvido por Hax e Wilde (2000).  

O ponto central da estratégia de liderança no custo total é a empresa 

fazer que seu custo total seja menor do que o do concorrente. Já a estratégia de 

diferenciação subtende que a empresa ofereça, no universo de toda a indústria, um 

produto e no modelo econômico das cinco forças competitivas é seminal e se 

enquadra como diagnóstico descritivo das indústrias.  

 O modelo Delta se baseia em três opções estratégicas, independente 

da escolha do critério ou da combinação, o posicionamento depende do conjunto de 

ações sob medida, pois é sempre conseqüência de diferença entre oferta e demanda.  

Conforme, Teixeira (2003: 25) 

No mercado de agências de viagem a força competitiva entre as empresas é 
ainda maior, pois levando-se em consideração que praticamente todas 
trabalham com a revenda dos mesmos produtos e serviços, onde sua 
principal fonte de receita ainda é a intermediação de produtos e serviços de 
terceiros. A condição de intermediadores de produtos e serviços diminui as 
chances das agências de viagens criarem novos produtos e necessidades 
aos consumidores, a fim de minimizarem sua dependência a terceiros – 
fornecedores.  
 

 
A construção de estratégias consiste num processo complexo que 

visa compreender os ajustes que as organizações têm que proceder para adequação 

no macroambiente. Segundo Hoffmann (1998) pelas análises efetuadas da evolução 

da empresa, conseguiu-se detectar que estas alteraram seu modo de elaboração de 

estratégias.  

Existem quatro modos distintos pelos quais as estratégias foram 

sendo desenvolvidas: modo empreendedor, modo incremental, modo do 

planejamento e a estratégia emergente. 
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Quadro 6: Modos e Principais Características 
 

 Modo Característica 

 
Empreendedor – (MINTZBERG 

1973, apud HOOFFMAN 2002 :80) 

- Focado em uma pessoa. Geralmente o proprietário da empresa que 
tem o poder de visão da empresa; Busca constante de novas 
oportunidades no mercado; Postura pró ativa focada no crescimento; 
- Poder centralizado; Decisões baseadas em incertezas; Ações 
ousadas; Mínimo de procedimentos e treinamento.  

 
Incremental 

 (QUIN 1978, apud  HOFFAMN 
1998 :81) 

- Não ter um processo formal estruturado; A estratégia é construída 
passo a passo; Processo continua e pulsante; Várias pessoas 
participam da elaboração da estratégia; Racionalidade não é o único 
fator; A intuição é considerada.  

  
Planejamento  

(IDENBURG 1993; MINTZBERG, 
1973 apud de HOFFMANN 1998 

:47) 

- Seleção de metas pré definidas; Trabalha com informações 
correntes e confiáveis; Analisa possibilidades e define cenários para 
atuação; A abordagem conceitual é sistêmica; Define escolha de 
investimentos e de recursos e normalmente quem define as 
estratégias não executam.    

 
Estratégia Emergente 

- Imprevisibilidade; Flexibilidade; É resultado do meio presente; 
Oportunista; A elaboração esta vinculada ao processo de execução 
e oportuniza o processo de aprendizagem.    

Fonte: Adaptado pelas Autoras - Baseado em Hoffmann (1998:75-84) 
 
 

3 METODOLOGIA 

 
A presente pesquisa caracteriza-se como quantitativa de caráter 

exploratório, sendo identificada com o objetivo de compor um banco de dados para 

análise de empreendimentos turísticos (Agências de Viagens) e seus aspectos 

relevantes sobre indicadores de desempenho do setor na região e das estratégias 

genéricas adotadas, assim como o processo de elaboração destas nas empresas. 

Utilizou-se como indicadores para os levantamentos de dados:  uma 

classificação das Agências de Viagens; as Motivações do Cliente (credibilidade, 

atendimento, confiabilidade e localização); as Metas da empresa para expansão da 

atividade; Características que a empresa considera importante no mercado; Riscos e 

oportunidades; Como as agências vêem os concorrentes; Característica das ações 

das empresas; Objetivos das empresas, entre outros. 

A amostragem da pesquisa constitui-se de entrevistas a 10 (dez) 

agências de viagens, representadas por diferentes níveis hierárquicos da 

organização, por meio de questionários semiestruturados. A entrevista é um método 

qualitativo, que fornece dados básicos para o desenvolvimento e a compreensão das 

relações entre os atores sociais e sua situação. 

 

4 RESULTADOS DA PESQUISA 
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A seguir são apresentados os resultados de forma descritiva, 

abordando aspectos sobre o perfil dos sujeitos da pesquisa, sua percepção quanto ao 

empreendimento e quanto ao mercado turístico.  

 

4.1 Análise dos Gráficos e a interpretação dos resultados 

 

A maior concentração é das Agências Detalhistas, grupo que 

representa 60% da amostra de respondentes, já as agências maioristas, tour 

operators, receptivas e turismo escolar perfazem 10% cada uma, referente às 

consolidadoras não houve respondentes, pois não obteve-se contato com esta 

determinada tipologia, conforme demonstrado na figura 1. 

Quanto as motivações do cliente, a maior concentração de respostas 

se deu no item outras, opção de aproximadamente 60%, nos itens credibilidade, 

atendimento, confiabilidade e localização apresentados individualmente obtiveram 

10% cada um, figura 2. Sendo assim, percebe-se que o nível de exigência do cliente 

na atualidade é maior que na última década. 

  
Figura 1 – Classificação das Agências de Viagens 
Fonte: Gomes; Andrade; Mota (2011) 

 
 

    Figura 2 – Motivações do Cliente 
    Fonte: Gomes; Andrade; Mota (2011) 

  

No que se refere às metas da empresa para expansão da atividade, a maior 

concentração de respostas (figura 3), deu-se no item: permanecer atuando no setor de 

agência de viagens, cerca de 70% dos respondentes e 30% visualizam a possibilidade de 

alçar vôos mais altos mediante a abertura de filiais. Percebe-se receio, por parte dos 

empresários, em adentrar nesse mercado de forma mais agressiva, a maioria alega sentir-se 

instável diante da crise aérea, quanto ao pagamento de comissões e ao fato do passageiro 

ter a possibilidade de adquirir seu bilhete sem depender da agência como facilitadora nesse 

processo.   
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10%

10%
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Receptivas Escola

10%
10%
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Quanto as características que a empresa considera importante no 

mercado o item de maior concentração de respostas foi o que se refere à localização 

da loja, 40% das agências entrevistadas consideraram relevante essa opção, já 30% 

delas optaram por manter a estética da loja e os outros 30% consideram importante a 

venda segmentada por tipo de produto (figura 4).  

 

  

Figura 3 - Metas da empresa para expansão da 
atividade 
Fonte: Gomes; Andrade; Mota (2011) 

 

Figura 4 –  Características que a empresa 
considera importante no mercado 
Fonte: Gomes; Andrade; Mota (2011) 

 

 

No que se refere aos riscos e oportunidades para as agências, a maior 

concentração, 90% das respostas, afirmam “Mais que pensar em riscos, a empresa 

pensa é nas oportunidades”, 10% dos entrevistados responderam que os riscos 

podem ser evitados se atuarem de forma tímida calculando passo a passo suas ações. 

Esse resultado demonstra o grande despreparo dos proprietários das agências de 

viagens que trabalham sem analisar o mercado e os riscos da atividade, visualizando 

somente oportunidades momentâneas sem planejar o futuro do negócio. 

Em uma reflexão sobre a forma como os concorrentes são vistos aproximadamente 

50% dos entrevistados (figura 6), optaram pela opção outras, e não se consideram parceiros. 

Ressalta-se, dessa forma, o amadorismo desses empresários que não percebem a 

importância de seus concorrentes. Cerca de 40% alegam dar pouca atenção aos concorrentes 

e somente 10% se espelham no sucesso de seus concorrentes. 

 

30%

70%

Metas da Empresa para Expansão da 
atividade 

Conquistar mercados Permanecer atuando

30%

40%

30%

Caracteristicas que a empresa considera 
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Ter um padrão especifico

Atuar em um mercado geografico

Comercializar produtos especificos
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Figura 5 – Riscos e oportunidades 
Fonte: Gomes; Andrade; Mota (2011) 

 
 

Figura 6 – Como as agências vêem os 
concorrentes 
Fonte: Gomes; Andrade; Mota (2011) 

  

Considerando que 70% dos respondentes optaram pelo item 

“participação mais intensa é dos proprietários”, percebe-se que as agências se 

enquadram mais no modo empreendedor visto que, a forma de gestão da mesma 

foca-se em uma só pessoa, normalmente o fundador da empresa ou executivo 

principal (figura 7), o restante dos sujeitos somam 30% da amostra, dos quais todos 

participam das ações, dando sugestões e propondo soluções. Percebe-se claramente 

uma desvalorização do colaborador no processo decisório da empresa. Quanto as 

características das ações das empresas (figura 8), as atitudes são tomadas por 50% 

dos respondentes, somente quando consideram necessário, é notório que as 

empresas mesmo diante de um mercado instável se encontram estagnadas no que 

diz respeito a elaboração de  estratégias para incremento do negócio, já que 30% 

esperam as oportunidades para começar a pensar nas possíveis estratégias e 20% 

alegam agir com planejamento prévio.   

 

 
 

 
Figura 7 – Riscos e oportunidades 
Fonte: Gomes; Andrade; Mota (2011) 

 

Figura 8 –  Característica das ações das empresas 
Fonte: Gomes; Andrade; Mota (2011) 

 
 

 

Numa reflexão sobre os objetivos das empresas, considera-se que 70% dos 

respondentes reconhecem ser importante para a empresa alcançar como objetivo final a sua 
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permanência no mercado, nota-se que os empresários compreendem que o mercado torna-

se cada vez mais competitivo, e apenas 30% dos entrevistados (figura 9), buscam 

crescimento por meio de aplicação de suas ações.  

 

 

Figura 9 – Objetivos das empresas 
Fonte: Gomes; Andrade; Mota (2011) 

 
 

 
Na questão referente aos grupos que afetam ou são afetados pela empresa, 

cerca de 70% dos respondentes consideram que os sócios a família e os clientes tem grande 

importância na tomada de decisões. Já funcionários, ABAV e BRAZTOA possuem uma 

importância menor cerca de 40%, concorrentes, fornecedores e parceiros cerca de 60% 

responderam que estes influenciam nas decisões de forma considerável, e 90% acham que 

Universidades, bancos e governo municipal e estadual tem uma importância insignificante no 

processo da tomada de decisões.   

 

4.2 Análise dos resultados representando itens abordados no questionário 
sobre indicadores de desempenho. 

 

Para analisar os indicadores de desempenho, utilizou-se o banco de 

dados, originado das entrevistas através da aplicação de questionário elaborado. O 

universo de respondentes do referido estudo de caso, foi de 10 agência de viagens, 

com data de fundação de 2003 à 2006, nos município de Balneário Camboriú e Itajaí, 

os quais apresentaram dados em conformidade com descrição à seguir, mas cabe 

salientar que nenhum dos respondes apresentou dados sobre o nível de rentabilidade 

dos pacotes vendidos, pois não existe por parte desta empresas planejamento quanto 

a metas de venda de pacotes: 

Em relação à quantidade de colaboradores das agências de viagens, 

apontou-se que: ano de 2003, 60% das agências contavam com dois colaboradores 

e 40% com três colaboradores, tendo de 30 a 50 clientes cadastrados, sendo que 

Empresas
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70%

Crescimento Através das Ações

Manter-se no Mercado Através das Ações
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destes 80% eram considerados clientes ativos, resultando em uma receita anual em 

média de R$ 80.000.   

Já no ano de 2004, pode-se verificar um gradativo aumento no 

número de colaboradores, passando de 3 para 4 nas mesmas agências, o aumento 

de clientes deu-se em torno de 50% para clientes cadastrados, quanto as clientes 

ativos, estas agências tiveram um percentual de aumento por volta de 20% em relação 

ao ano anterior, consequentemente a receita média anual acompanhou este 

crescimento. 

Os dados referentes ao ano de 2005, mostram claramente uma 

estagnação do mercado, uma vez que, o número de colaboradores, permaneceu em 

3 para cada agência, o número de clientes cadastrados aumentou cerca de 25% ema 

relação ao ano de 2004, mas o número de clientes ativos permaneceu igual ao ano 

anterior, o que certamente reflete-se na renda média das agências que manteve-se 

igual. Estes dados podem ser relacionados com a crise vivenciada pelo setor turístico, 

a partir do atentado terrorista de 2001 ocorrido nos Estados Unidos, que afetou o 

turismo em um contexto mundial. 

Em 2006, os dados coletados, apontam uma retomada do setor 

turístico, pois observa-se um aumento no número de colaboradores de 10% em 

relação aos anos de 2004 e 2005 , em 80% das agências, apenas 20% mantiveram o 

número inicial de colaboradores desde, a data de fundação da empresa. O número de 

clientes cadastrados teve um aumento de 40%, o que mostra claramente, a melhoria 

do poder de compra e mudança de comportamento, refletida através da intenção de 

compra. Por sua vez, os clientes ativos, aumentaram em percentual de 50%, o que é 

perceptível no resultado da rentabilidade anual, que aumenta na mesma proporção, 

fato este, que comprova o crescimento do setor aliado a uma estabilização econômica, 

bem como, pelas facilidades ofertadas aos clientes. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A atividade turística envolve uma gama de serviços, os quais 

possibilitam ao turista satisfazer os seus desejos e necessidades, as motivações que 

levam as pessoas à praticarem o turismo são as mais diversas possíveis. As agências 

de viagens possuem um papel fundamental no fomento da atividade, através da 

negociação com seus fornecedores e atendimento direto com seu cliente.  
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O interesse por viagens aumenta há olhos vistos, pelo baixo custo e 

as facilidades propostas pelo mercado possibilitando esse fenômeno. As agências de 

viagens convivem em um mercado competitivo, porém limitado no que tange a 

formulação de novas estratégias para incrementar suas vendas, porque trabalham 

com preços igualitários. 

A presente investigação permitiu verificar a preocupação das 

agências de viagens frente as mudanças de comportamento do consumidor de modo 

em geral, assim como refletir como estas tem se preparado para continuarem no 

mercado.  

Para se manter na atividade, as agências de viagens devem investir 

em seu maior bem, o capital humano, uma vez que, todas as outras ferramentas estão 

disponíveis também para os concorrentes na mesma proporção. Constata-se que as 

agências têm a consciência da necessidade de mudanças, porém resistem e acabam 

gestando seus negócios de forma amadora, privilegiando sócios ao invés do seu maior 

capital, o ser humano.  
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RESUMO: o presente artigo visa demonstrar resultados sobre a avaliação da 
qualidade da satisfação no atendimento oferecido em uma Unidade Básica de Saúde 
no Município de Nerópolis - GO. A qualidade no atendimento requer, 
comprometimento e dedicação de todas as pessoas envolvidas no processo afim de 
desenvolverem suas funções de forma clara, precisa e satisfatória para alcançar 
níveis de excelência em atendimento. Na perspectiva de conhecer os níveis de 
satisfação dos clientes do serviço de Saúde nesta unidade, verificou-se a importância 
de pesquisar como o cliente avalia o atendimento ali prestado, pela recepção, 
atendimento médico e ambulatorial, estrutura física e suas dependências e se a 
quantidade de funcionários é satisfatória. Para alcançar o objetivo proposto foi 
utilizado o método quantitativo “questionários” para conhecer a estrutura do processo, 
as opiniões e chegar aos resultados. 
 
 PALAVRAS-CHAVE:Avaliação.Expectativa do cliente. Serviço de Saúde. Usuário.  

 
 

ABSTRACT: this article seeks to demonstrate results on the evaluation of satisfaction 
quality of service offered in a Basic Health Unit in the city of Nerópolis - GO. The quality 
of care requires commitment and dedication of everyone involved in the process in 
order to develop their roles in a clear, precise and satisfactory to achieve levels of 
excellence in service. With a view to meet the satisfaction levels of health service 
clients in this unit, it was the importance of researching how the customer evaluates 
the service there provided, for the acceptance, physician and outpatient care, physical 
structure and its dependencies and the amount of employees is satisfactory. To 
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achieve the proposed objective we used the quantitative method "questionnaires" to 
know the process structure, the views and reach the results. 
 
KEY WORDS: Evaluation.Customer expectation. Health service. User. 
 
 
 
 
1 INTRODUÇÃO 
 
 

Buscar a excelência em atendimento em Saúde tem sido um grande 

desafio aos Gestores e seus administradores, devido a importância da qualidade em 

produtos e serviços, estar a cada dia em processo de desenvolvimento e adequação 

as necessidades dos clientes do serviço de saúde. 

 Segundo Carvallho & Paladini (2012, p.352) 

O desenvolvimento recente da Gestão da Qualidade deve-se, em primeiro 

lugar, à consistência de seus conceitos. A solidez que caracteriza as 

definições básicas da área decorre tanto da estrutura teórica que serve de 

sustentação a elas, quanto da plena aceitação dos princípios pressupostos 

que tornam a Gestão da Qualidade uma ação essencial na governança das 

organizações produtivas de qualquer setor, de qualquer porte ou de qualquer 

natureza. 

 

Para desenvolvimento do estudo, foi utilizado como referencial teórico 

a literatura bibliográfica, para desenvolvimento e conclusão do presente trabalho, 

destacou-se a Administração como um processo de ações que são fundamentais, 

sendo definida como “o processo de planejar, organizar, dirigir e controlar o uso de 

recursos e competências a fim de alcançar objetivos organizacionais” 

(CHIAVENATO,2011 p.12). Trata-se de um processo e desenvolvimento feito “por 

meio de pessoas de maneira eficiente e eficaz” (CHIAVENATO, 2011 p.11), sendo 

que “a tarefa de administrar se aplica a qualquer tipo ou tamanho de organização”, 

independente do ramo de atuação. Especificamente na área pública, os temas de 

maior importância são a eficiência e a eficácia e efetividade dos serviços prestados, 

pois se trata de necessidades individuais e também coletivas das pessoas. 

A empresa estudada se trata de uma prestadora de serviços na área 

pública, especificamente no âmbito municipal e que tem como finalidade resolver e/ou 

amenizar os problemas de saúde de sua população e busca a satisfação e qualidade 

nos seus serviços prestados, sendo que os clientes cada vez mais exigentes, o 

atendimento oferecido precisa estar sempre em constante adaptação e inovação de 

seu quadro de funcionários, maquinários e estrutura física para obter sucesso. As 
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empresas desses ramos, modificam-se de acordo com ambiente externo e com as 

necessidades das pessoas envolvidas no processo e necessitam buscar sempre a 

melhoria continua em seus produtos e serviços. Para que seja alcançada a satisfação 

do cliente no atendimento recebido de empresa pública ou privada. 

Sobre os relatos de Casas, (2012, p.24) 
 

Para um bom atendimento, há alguns pré-requisitos e o desafio da linha de 

frente é proporcionar um bom serviço técnico, além de transmitir atenção e 

simpatia. Atendimento atencioso, sem consideração dos requisitos técnicos 

necessários, certamente gera insatisfação.  

 

 

Para alcançar um bom nível de qualidade do serviço oferecido aos 

clientes da saúde, são observados alguns pontos que serão abordados segundo 

material bibliográfico estudo, sendo que a qualidade do serviço possui fatores de 

avaliação que combinam entre si. Um deles é “o critério tangíveis refere-se à qualidade 

e/ou aparência de qualquer evidência física do serviço ou do sistema de operações, 

ou seja, bens facilitadores, equipamentos, instalações, pessoal ou, ainda outros 

consumidores” (GIANESI & CORRÊA, 2013 P.91 e p.92). Outro fator é a competência, 

que refere-se a habilidade e conhecimento para executar um serviço designado, ou 

satisfazer alguma necessidade do cliente, “o critério competência estará presente 

sempre que o cliente necessitar de alguma espécie de diagnóstico, principalmente 

quando não se considera hábil para identificar suas reais necessidades”.(GIANESI & 

CORRÊA, 2013 p.93) 

Visando identificar a qualidade no serviço percebido e esperado um 

ponto crítico é conhecer as verdadeiras necessidades dos usuários, sendo que essas 

mudam diariamente e de forma individual ou coletiva. 

De acordo com Casas (2012, p.255). 
 

A Satisfação do cliente é uma equação que envolve níveis de percepções e 

expectativas alcançadas ou não. O cliente que está satisfeito percebe que o 

atendimento de suas necessidades não fugiu do que ele esperava. As 

empresas precisam reconhecer, além das necessidades, que têm de 

satisfazer as percepções que seus clientes têm da empresa em relação as 

suas expectativas. 

 
 

Diante disso, para obter os dados necessários para alcançar o 

objetivo proposto, foram estabelecidos os seguintes pontos a serem observados: 

Pesquisar o índice de satisfação dos clientes na empresa estudada; realizar pesquisa 

para obter dados referentes a estrutura física da unidade e suas dependências, além 
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de apresentar proposta de possíveis melhorias. Caso os dados coletados apontarem 

a insatisfação pelos usuários no atendimento recebido, avaliar se as possíveis causas 

desta insatisfação poderia ser a rotatividade de funcionários, se a quantidade de 

funcionários é satisfatória na visão do usuário e se a estrutura física da unidade pode 

interferir no nível de satisfação dos clientes. Após os dados coletados e analisados os 

resultados serão expostos. 

O Serviço prestado ao cliente de saúde precisa de atenção especial 

da gestão, que precisa estar como disponibilidade para interpretar as necessidades 

de sua população. Define-se serviço como “Serviço é uma organização e uma 

mobilização, a mais eficiente possível, de recursos para interpretar, compreender e 

gerar mudanças nas condições de atividade do destinatário do serviço”. (CARVALHO 

& PALADINI, 2012 p.328). 

Já para Corrêa & Caon (2014 p.75) “o conceito de serviço é uma 

ferramenta importante de unificação das pessoas envolvidas na tomada de decisão 

em geral e no atendimento a clientes em particular, dentro da organização de serviço”. 

A Efetividade do serviço é referente ao benefício prestado pelo serviço de saúde, e o 

seu resultado em potencial alcançado, almejando uma prestação de serviço ideal. 

Os canais de comunicação servem para o conhecimento do nível de 

satisfação ou insatisfação sobre o serviço prestado devem ser abertos a fim de 

estabelecer um bom relacionamento entre todos. Propondo as medidas cabíveis para 

conhecer estes índices. “Por isso, as pesquisas qualitativas e quantitativas são 

sugeridas. Há vários tipos de procedimentos que facilitam o trabalho dos prestadores 

de serviços” (CASAS, 2012 p.44). Sendo eles: entrevistas, formulário de avaliação 

“questionário”, estudo de caso ou outros procedimentos. 

Para chegar aos critérios de avaliação é necessário que ao prestar o 

serviço ao cliente da saúde, o profissional esteja ciente da necessidade de ser 

eficiente tanto como eficaz neste processo. Conceituamos eficiência e eficácia como 

“Ser eficaz significa cumprir as metas de uma organização. Ser eficiente é cumprir 

essas metas com o menor desperdício de recursos, isto é fazer o melhor uso possível 

de dinheiro, tempo, materiais e pessoas”, (BATEMAN, 2011 p.15).  

No critério de justificativa para desenvolvimento do estudo é possível 

afirmar que para a acadêmica foi uma oportunidade de unir conhecimento adquirido 

durante a formação no curso de Administração com as práticas diárias de atendimento 

na gestão da qualidade em prestado de serviço, contribuindo assim com propostas de 
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soluções e melhorias de índices apresentados. A avaliação da qualidade do serviço 

em saúde nesta unidade foi de grande importância tanto para a gestão, como para os 

clientes, por tratar-se de um serviço indispensável para obter qualidade de vida. 

Na Unidade Básica de Saúde Otávia do Carmo, localizada no centro 

na cidade de Nerópolis – GO não existe formalmente estabelecido levantamento de 

dados para avaliação de índice de satisfação ou insatisfação dos usuários nas áreas 

de: recepção, consultório médico e atendimento ambulatorial, a estrutura física e suas 

dependências bem como se o número de funcionários responde a demanda da 

unidade. Assim levantou-se a possibilidade da realização de um estudo no qual seja 

identificado o grau de satisfação dos usuários deste serviço, bem como os prováveis 

motivos de insatisfação e também apresentar proposta de possíveis melhorias. 

Os resultados obtidos a partir do desenvolvimento deste artigo serão 

analisados e apresentados a quem for de direito afim de conhecimento para possíveis 

adaptações, assim garantindo a melhoria continua do serviço prestado. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Para o alcance dos objetivos propostos, optou-se pelo método 

quantitativo de pesquisa, e referências bibliográficas, que deram o embasamento 

teórico, na qual abordaram os principais aspectos envolvidos com o tema em questão. 

Foi feita aplicação de questionários aos usuários deste serviço de saúde, para 

conhecer como os mesmos avaliam o atendimento a eles oferecido. O questionário 

aplicado, encontra-se anexado em apêndices, sendo este o de número 1, ressalta-se 

ainda que foi solicitada ao responsável pela Unidade de Saúde estudada autorização 

para a aplicação dos questionários, a qual se encontra anexada em apêndice de 

número 2. 

Os questionários aplicados, possuem 4 (quatro) questões fechadas, 

com opção de respostas objetivas. Foram aplicados 30 (trinta) questionários diários 

direcionados aos usuários do serviço de saúde, de forma individual. Nele foram 

questionados sobre o atendimento recebido na recepção, bem como se o número de 

profissionais que ali se encontram (médicos, enfermeiras e técnicos de enfermagem) 

respondem à demanda existente na unidade estudada e por último como foi avaliado 

as dependências físicas e instalações da unidade.  
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Os questionários foram aplicados no mês de setembro durante 

03(três) dias de atendimento, a escolha para executar essa avaliação, se deu aos dias 

de maior concentração de usuários. Após a coleta dos dados os mesmos foram 

analisados chegando a uma resposta clara da realidade existente na visão do usuário, 

assim foram apresentadas propostas de melhorias ao gestor da Unidade de Saúde 

em estudo. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Alcançar a satisfação em atendimento é uma tarefa importante, pois 

essa se dá desde o primeiro contato com o cliente, sendo que determinadas falhas 

podem prejudicar a imagem da instituição, “neste sentido, as organizações devem ser 

capazes de ter agilidade para atender às mudanças das necessidades e expectativas 

dos clientes” (CARVALHO & PALADINI, 2012 p.91). 

Sabe-se que as necessidades humanas alteram em determinados 

momentos, sendo necessárias adaptações diversas no processo de atendimento. 

Segundo Corrêa & Caon (2014, p.121 e p.122) 

A medida de satisfação do cliente é na verdade um tipo particular de estudo 

de mercado em que os clientes são consultados por meio de algum 

instrumento e cujo objetivo é identificar pontos de insatisfação para, em última 

instancia aumentar a fidelidade do cliente. 

 

Para alcançar o objetivo proposto, optou-se por utilizar o método 

quantitativo. De acordo com Marconi & Lakatos (2011, p. 111) o questionário deve ser 

‘’constituído por uma série de perguntas que devem ser respondidas por escrito e sem 

a presença do pesquisador’’. Assim a amostragem de dados foi realizada através da 

aplicação de questionários para conhecer e avaliar os usuários que utilizam os 

serviços desta unidade de saúde, e como os mesmos avaliam o atendimento a eles 

oferecido.  

Com a aplicação dos questionários, verificou-se que a maior 

concentração de pessoas que buscam o atendimento nesta Unidade de Saúde possui 

idade superior a 37 anos (gráfico 1) e entre elas muitos idosos, sendo estes idosos 

amparados por Estatuto próprio que define prioridades, sendo assim sendo de 

fundamental importância que sejam atendidas no menor tempo possível e como 

atendimento prioritário. 
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                       Gráfico 1 – Idade de procura pelo serviço de saúde  
                                          na unidade estudada 

 

.Fonte: Bastos, 2015 
 
 

Para a sociedade a qualidade no atendimento de uma unidade de 

saúde é de extrema importância, pois o serviço de saúde assume a função de 

proporcionar ao usuário o acesso, acolhimento, humanização, escuta e uma 

positividade em resolver os problemas de saúde da população. Assim foi questionado 

aos usuários a forma com que foram abordados na recepção e se tiveram suas 

necessidades atendidas, quando 46 % dos entrevistados avaliaram o atendimento 

como “Bom” e 54% como “Ruim” (gráfico 2). Já sobre necessidades atendidas 80% 

dos entrevistados avaliaram como satisfatória e 20% como regular (gráfico 3). Em 

discussão aos resultados negativos sobre o atendimento na recepção, foi confirmada 

a hipótese levantada anteriormente onde à rotatividade de funcionários é a maior 

causadora deste resultado. 

 

Gráfico 2- percepção de atendimento na recepção. 

 

Fonte: Bastos, 2015 
 
 
 
 

Gráfico 3- percepção de necessidades atendidas. 
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Fonte: Bastos, 2015 

 
 
 

O atendimento desses usuários é feito por meio de agendamento 

conforme disponibilidade em cada área solicitada pelos mesmos. A demora no 

atendimento muitas vezes gera irritabilidade e deixa as pessoas impacientes. 

Há somente um médico, uma enfermeira e um técnico de enfermagem 

na Unidade de Saúde para prestar atendimento à população. Foi questionado aos 

usuários sobre o tempo de espera anterior a consulta sendo ela médica ou 

ambulatorial. Verificou-se que: entre as pessoas entrevistadas 55% delas avaliaram o 

tempo de espera como “bom” e 45% dos respondentes consideraram o tempo de 

espera ruim (gráfico 4). Considerando-se ainda que a unidade atende em média 30 

(trinta) pessoas diariamente, o resultado mostrado é um ponto real que caberá 

sugestões de melhoria. 

 

Gráfico 4 – Tempo de espera anterior ao atendimento 

 

Fonte: Bastos, 2015 

 
 

Quando o paciente chega a uma Unidade de Saúde em busca de 

atendimento ele encontra-se fragilizado ou em condições delicadas de saúde, 
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necessitando de maior conforto e atenção na espera e durante o atendimento 

recebido. A administração Pública tem ampla área de estudo, possibilitando o 

desenvolvimento de pesquisas e trabalhos “como estruturação de empresa, 

racionalização e simplificação do trabalho, distribuição de espaço físico e condições 

ambientais”, (ROESCH, 2013 p.31). Assim foi questionado aos usuários sobre as 

instalações da Unidade de Saúde tais como: estrutura do prédio, sala de espera, 

cadeiras, bebedouros, consultórios e sanitários. Com o resultado dos dados coletados 

foram obtidas as seguintes porcentagens: 67% dos usuários avaliaram como “boas” e 

33% avaliaram as instalações como “regular” (gráfico 5). 

 

                            Gráfico 5 – Dependências físicas e Instalações da Unidade de Saúde 
 

 

Fonte: Bastos, 2015 
 

Após a análise geral dos dados coletados, pode-se afirmar que o 

atendimento na unidade em estudo tem um nível de atendimento bom, no entanto, 

alguns pontos específicos merecem atenção especial. Foram apresentados pontos de 

melhorias de acordo com os resultados obtidos na pesquisa. Na avaliação do gráfico 

2, sobre atendimento recebido na recepção, os usuários apontaram insatisfação no 

atendimento, confirmando a hipótese levantada de que a rotatividade dos funcionários 

dessa área prejudica a alcançada satisfação. Sugere-se que seja definido um 

profissional que ficará responsável pelo setor e por quanto tempo o fará, afim de 

eliminar a rotatividade. 

É de grande importância que o atendimento seja de excelência e para 

isso é necessária a identificação da satisfação dos usuários. Nota-se que “o 

relacionamento entre cliente e a empresa pode ser influenciado pelo resultado do 

processo de prestação de serviço” (GIANESI & CORRÊA, 2011, p.75). O 

comprometimento com a qualidade no serviço prestado e foco no usuário, levará a 
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melhoria continua e poderá a empresa “aferir se a organização está sendo bem-

sucedida em sua missão básica de promover produtos e serviços que atendam 

satisfatoriamente seus clientes. (CARPINETE et al.2011 p.88). 

Na análise do gráfico 4(quatro) referente ao tempo de espera anterior 

ao atendimento, seja ele médico ou ambulatorial (enfermeiros e técnicos de 

enfermagem), verificou–se que o nível de insatisfação está alto, devido ao pouco 

número de profissionais existentes que não conseguem atender com tranquilidade a 

demanda diária existente na unidade.  Sugere-se que para elevar o nível de satisfação 

neste caso seja ampliado o número dos respectivos funcionários com a finalidade de 

diminuir o tempo de espera pelo atendimento, gerando mais conforto ao usuário e 

também ao profissional que presta o serviço. 

 

 

4 CONCLUSÃO 

 

  O presente artigo apresenta índices positivos na qualidade de 

prestação de serviço na empresa estudada, no entanto alguns pontos identificados 

precisam de um estudo mais detalhado para obter uma melhor satisfação das pessoas 

que as utiliza. Os resultados obtidos com este estudo e apresentados ao gestor 

responsável desta Unidade de Saúde, darão suporte a possíveis melhorias como foi 

apresentado. Oferecer um serviço de saúde com qualidade e obter satisfação do 

usuário “cliente”, não é uma tarefa fácil aos gestores, por se tratar de uma população 

onde cada indivíduo é único, com suas características e necessidades individuais, por 

isso a importância de manter sempre a comunicação entre os clientes e  a empresa. 

A avaliação do cliente é de extrema importância, pois propiciar a 

gestão conhecer a opinião sobre os serviços e ações que estão sendo desenvolvidas, 

e serve como ponto de direcionamento e planejamento de possíveis adequações e 

melhorias buscando como objetivo final, propiciar melhor qualidade de vida aqueles 

que necessitam do serviço de saúde. 

O estudo desenvolvido sugere ao gestor que seja estabelecido a 

comunicação entre população e clientes deste serviço, nesta Unidade Básica de 

Saúde, para que seja feita avaliação periódica nos serviços prestados, por esta, a fim 

de conhecer as opiniões e reais necessidades existentes, buscando sempre 
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estabelecer qualidades nos seus serviços oferecidos e obter a satisfação de sua 

população nos mesmos. 
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OS MICRO EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS E SUA 

RESPONSABILIDADE SOCIAL 

 

THE INDIVIDUAL MICRO ENTREPRENEURS AND THEIR SOCIAL 
RESPONSIBILITY 

Gilsa Azevedo Ribeiro9 
Wagner Pedro de Morais10 

Cristiany Moura Oliveira Lisita11 
 
RESUMO: para desenvolver o presente artigo foram levantadas informações com 
ajuda de entrevistas com apoio de questionário com perguntas abertas e pesquisas 
bibliográficas e na internet objetivando compreender o estágio de Responsabilidade 
Social dos Micro Empreendedores Individuais (MEI) da cidade Goiânia – Goiás e se 
isso está sendo praticado  pelo MEI, verificar se o SEBRAE/GO como principal órgão 
de apoio ao MEI goiano, está disponibilizando uma formação ou informação a esses 
empreendedores e ainda se existem publicações (impressas ou eletrônicas) sobre 
responsabilidade social para o MEI. A limitação financeira do MEI não pode ser um 
empecilho para uma atuação socialmente responsável, mas o que dificulta a ação dos 
empresários é a falta de informação sobre o assunto e a falta de interesse em procurar 
se informar e agir, pois não há um incentivo eficaz para que os empreendedores 
individuais atuem com Responsabilidade Social, assim como há pouca divulgação de 
informações pelos órgãos que poderiam disseminar informações sobre 
Responsabilidade Social direcionadas ao MEI. 

Palavras-chaves: Responsabilidade Social. Informação. Empreendedores 
Individuais. 

ABSTRACT: to develop this article information was raised with the help of interviews 
with support questionnaire with open questions and literature searches and Internet 
aimed to understand the status of Social Responsibility of Micro Entrepreneurs 
Individual ( MEI ) of Goiânia - Goiás and if it is being practiced by MEI, check SEBRAE 
/ GO as the main body to support the MEI Goiás , providing this training or information 
to these entrepreneurs , and even if there are publications (print or electronic ) on social 
responsibility for the MEI . The financial limitation of MEI can not be a hindrance for a 
socially responsible, but which hinders the action of entrepreneurs is the lack of 
information on the subject and the lack of interest in seek information and act , because 
there is no effective incentive individual entrepreneurs who act with social 
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responsibility, as there is little disclosure of information by agencies that could 
disseminate information about Social Responsibility directed to MEI . 

Key- words: Social Responsibility. Information. Individual entrepreneurs. 

 

INTRODUÇÃO 

A Responsabilidade Social pode ser praticada por pessoas, físicas ou 

jurídicas, grandes, médias, pequenas e micro empresas, porém muitas empresas 

ainda estão em uma zona de conforto e se preocupam apenas em vender seus 

produtos ou serviços e obter lucro, esquecendo ou ignorando que estão em um meio 

social que está sendo afetado diretamente ou indiretamente por suas ações. 

Com este projeto tentaremos compreender o estágio de 

Responsabilidade Social dos Micro Empreendedores Individuais (MEI) da cidade 

Goiânia – Goiás e se isso está sendo praticado  pelo MEI, verificar se o SEBRAE/GO 

como principal órgão de apoio ao MEI goiano, está disponibilizando uma formação ou 

informação a esses empreendedores e ainda se existem publicações (impressas ou 

eletrônicas) sobre responsabilidade social para o MEI. 

A presente pesquisa contribuirá para maiores esclarecimentos sobre 

a Responsabilidade Social nas atividades dos Micro Empreendedores Individuais, pois 

quando chegar ao seu final pretende apresentar um texto constituído de contribuições 

para os agentes deste contexto. Tanto que poderá tirar os empreendedores de uma 

zona de conforto, principalmente aqueles a serem entrevistados, pois se perguntarão 

se estão fazendo o certo ou se podem fazer algo mais pela sociedade em que estão 

inseridos. 

Com essa pesquisa a faculdade terá um artigo com informações sobre 

a responsabilidade social do MEI, destacando o lado empírico em Goiânia, a atuação 

do SEBRAE no processo de Acessória, além das publicações existentes no mercado 

editorial. O conteúdo servirá de base para futuros estudos sobre o assunto, assim 

como contribuir para a formação acadêmica pessoal. 

                                             

METODOLOGIA 

 

No trabalho serão realizadas pesquisas bibliográficas e pesquisa na 

internet para, identificar se a responsabilidade social está sendo praticada pelo MEI. 
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Será pesquisado se existem publicações impressas ou eletrônicas sobre 

responsabilidade social para o MEI, a verificação será feita por consulta na internet.  

Será feito também a aplicação de entrevistas. De acordo com Marconi 

e Lakatos (2010, p.178)  

A entrevista é um encontro entre duas pessoas, a fim de que uma delas 
obtenha informações a respeito de determinado assunto, mediante uma 
conversação de natureza profissional. É um procedimento utilizado na 
investigação social, para a coleta de dados ou para ajudar no diagnóstico ou 
no tratamento de um problema social. 

 

Já para Kauark (2010, p. 64)  

A entrevista é uma das técnicas utilizadas na coleta de dados primários. A 
entrevista pode ser do tipo direto ou indireto. A entrevista direta é aquela em 
que o entrevistador se posiciona frente ao entrevistado; ela é presencial: o 
entrevistador indaga e o entrevistado responde. A entrevista indireta é aquela 
em que o entrevistador utiliza recursos remotos para obter respostas às 
indagações; neste caso o entrevistado pode realizar a entrevista por telefone, 
pela internet ou utilizar outras tecnologias. 

 

Por tanto serão feitas entrevistas com MEI da área de comércio, 

serviço e indústria, para que possa ser verificado se esses empreendedores tem 

consciência do que é responsabilidade social e se levam isso para a realidade da 

empresa e da sociedade onde estão inseridos. Também será realizada uma entrevista 

com o Gerente Setorial de Indústria, Gerente Setorial de Comércio e Gerente Setorial 

de Serviços do SEBRAE/GO para verificar se esta entidade como principal órgão de 

apoio ao MEI goiano está disponibilizando uma formação ou informações sobre 

responsabilidade social a esses empreendedores goianos. Para realização dessas 

entrevistas será elaborado um questionário com perguntas abertas para os 

empresários e outro para os gerentes. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO  

 

COMO SURGIU O CONCEITO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL 

 

Há varias discussões sobre o conceito de Responsabilidade Social, 

mas a maioria leva ao mesmo ponto de que a Responsabilidade Social é um dever 

que todos nós temos para com a sociedade onde estamos inseridos. De acordo com 

Reis (2011, p. 09) 
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É possível compreender-se a “Responsabilidade Social” na Filosofia como a 
responsabilidade individual e de livre escolha pela realização ou não de um 
ato, em função de antever as consequências sociais que poderão ocorrer; 
mas, uma vez realizado, esse ato deve ser assumido por quem o realizou ... 
é também uma situação reativa sobre responder por um ato já realizado. 

 

 

Já Dias, (2012, p. 06) coloca que: 

O termo Responsabilidade Social remete à boa governança da organização, 
e uma gestão ética e sustentável e ao conjunto dos compromissos voluntários 
que uma organização assume para administrar seus impactos sociais, 
ambientais econômicos que produz na sociedade. 
 

 

A Responsabilidade Social deve ser praticada principalmente pelas 

empresas, pois estas apresentam grande poder de transformação do meio, através 

de retiradas de matérias primas do ambiente, produção de resíduos e até mesmo 

interferência nos hábitos e costumes das pessoas por meio de incentivo ao consumo. 

Com a Revolução Industrial e o capitalismo em pleno crescimento 

surgiram as grandes indústrias, que proporcionaram lucro elevado e desenvolvimento 

a sociedade, porém com isso também aumentou trabalho mecanicista, desvalorização 

do ser humano sendo este considerado parte das engrenagens que fazem a indústria 

funcionar, exploração do trabalho de mulheres e crianças e resíduos industriais 

degradando o meio ambiente. Segundo Dias (2012, p. 24): 

 

Uma primeira reflexão dos princípios de responsabilidade social aparece 
durante o processo de Revolução Industrial na Inglaterra do século XIX, 
quando o precursor do socialismo utópico Robert Owen (1771-1858), entre 
outros industriais, introduziu critérios de responsabilidade e eficiência nas 
indústrias que consideravam o bem-estar, preocupações sanitárias e a 
educação dos operários, e repudiavam o trabalho infantil. 
 

 

Nas últimas décadas do século XX ONGs denunciavam abusos 

cometidos por algumas organizações como, exploração do trabalho infantil, violação 

dos direitos trabalhistas, degradação do meio ambiente, dentre outros, cometidos por 

grandes organizações. Essa denuncia, com apoio da mídia chegaram rapidamente ao 

público fazendo assim com que essas organizações tivessem sua credibilidade 

diminuída perante a sociedade. (DIAS, 2012, p. 08 e 09). 

Reis, (2007) em sua dissertação de mestrado nos fala que as 

primeiras discussões sobre RS iniciaram-se em 1899, nos Estados Unidos, com o 
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empresário A. Carrigie que focalizou seus estudos sobre Responsabilidade Social nas 

grandes empresas tendo como referência uma abordagem clássica e princípios da 

caridade e da custódia. 

Borger (2013), em seu artigo para o Instituto Ethos diz que: 

 

O conceito teórico de Responsabilidade Social originou-se na década de 
1950, quando a literatura formal sobre Responsabilidade Social corporativa 
aparece nos Estados Unidos e na Europa. A preocupação dos pesquisadores 
daquela década era com a excessiva autonomia dos negócios e o poder 
destes na sociedade, sem a devida responsabilidade pelas consequências 
negativas de suas atividades, como a degradação ambiental, a exploração 
do trabalho, o abuso econômico e a concorrência desleal. Para compensar 
os impactos negativos da atuação das empresas, empresários se envolveram 
em atividades sociais para beneficiar a comunidade, fora do âmbito dos 
negócios das empresas, como uma obrigação moral. 

 

 

Dias (2012, p. 26-27) nos fala que uma das primeiras concepções de 

Responsabilidade Social foi desenvolvida por Howard Bowen, no início dos anos 

1950. 

Howard Bowen que afirmava que a prosperidade das empresas norte-
americanas no pós-guerra deveria levar em consideração o cumprimento de 
determinadas obrigações sociais... Bowen considerava que não se justificava 
a liberdade dos homens de negócio em tomar decisões econômicas se estas 
fossem boas somente para os proprietários e diretores das empresas, deve 
ser boas também para toda a sociedade. 

 

RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL 

 

Com início em 1960 nos Estados Unidos a Responsabilidade Social 

Empresarial (RSE) tem sido alvo de debates. Reis (2011, p. 05) nos diz que: 

Sua proliferação se deu a partir dos Estados Unidos e a motivação se 
fundamentou na busca por maior consciência de segmentos da sociedade 
em relação à responsabilidade das empresas na preservação do meio 
ambiente e dos direitos dos consumidores.  
 

Atividades empresariais sempre tiveram impactos que afetam o meio 

ambiente e influenciam diretamente no desenvolvimento da sociedade, fato que foi 

impulsionado a partir do processo de globalização, pois a sociedade vem ficando cada 

vez mais informada e informatizada e isso reflete diretamente nas ações das 

empresas. De acordo com Tachizawa e Andrade (2008, p. 02): 

O novo contexto econômico se caracteriza por uma rígida postura dos 
clientes voltada à expectativa de interagir com organizações que sejam 
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éticas, que tenham boa imagem institucional no mercado e que atuem de 
forma sociambientalmente responsável. 
 
 

Responsabilidade Social é estar preocupado em fazer ações que 

contribuirão para o desenvolvimento social, econômico e ambiental, não para apenas 

uma pessoa mais para sociedade e o meio em que a empresa está inserida. 

Segundo Donaire (2011, p. 22) “Uma empresa que é vista como 

socialmente responsável possui uma vantagem estratégica em relação àquela que 

não tem essa imagem perante o público”. 

Em 1991 é aprimorado por Archie B. Carroll um modelo de quatro 

obrigações pelo qual, segundo Carroll, pode representar as responsabilidades 

empresariais. 

Figura 01 

    Pirâmide da responsabilidade social empresarial 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirâmide da responsabilidade social empresarial baseada em Carroll (DIAS, 2012) 

 

Responsabilidades Econômicas – obrigação de gerar riquezas, 

produtos e serviços que a sociedade necessita. 

Responsabilidades Legais – apoiar-se no respeito ás leis. 

Responsabilidades Éticas – preocupar-se com o que os 

consumidores, empregados, acionistas e a comunidade consideram justo.  

Responsabilidades Voluntárias – não é são exigidas por lei, mas que 

demonstram uma preocupação e apoio aos objetivos sociais da comunidade. 

A sociedade está de olho na atuação das empresas no mercado e no 

que elas fazem para o desenvolvimento social, e muitos clientes, seja pessoa física 

 

Responsabilidades        

Voluntárias 

Responsabilidades Éticas 

Responsabilidades Legais 
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ou jurídica, já estão dando preferência às empresas com boas práticas sociais. Aligleri 

(2009, p.06) aponta que: 

O público passou a expressar suas preocupações com o comportamento 
social das empresas, exigindo maior envolvimento delas na solução dos 
problemas, questionando, de certa forma, o papel da empresa na sociedade.  
 
 

Muitos acreditam que responsabilidade social empresarial é tarefa 

apenas das grandes empresas, porém todos podem fazer sua parte, micro, pequena, 

média e grandes empresas podem atuar com princípios socialmente responsáveis. 

De acordo com o SEBRAE Nacional: 

Indagados se a sustentabilidade está fortemente associada a questões 
ambientais, sociais ou econômicas, os empresários de micro e pequenas 
empresas, em sua maioria, demonstraram ter plena consciência de que esse 
tema está associado aos três “pilares”, concomitantemente, e não apenas a 
um ou dois deles. 

 

 

ÉTICA EMPRESARIAL  

 

Este é um tema que por muito tempo não esteve no centro dos 

debates da administração das empresas, porém atualmente a temos como disciplina 

em cursos de graduação. ARRUDA (2005, p. 53 a 56) nos mostra a evolução do 

conceito de ética empresarial: 

Na década de 60 surgem às primeiras preocupações com a ética no 

âmbito empresarial, ocorreram debates em países de origem alemã. 

Décadas de 60 e 70 foi instituído o ensino da Ética em faculdades de 

Administração e Negócios, com o intuito de que a Ética fosse aplicada à realidade dos 

negócios, surgindo assim a Ética Empresarial. Principalmente na década de 70 a Ética 

nos Negócios dizia respeito a conduta ética pessoal e profissional. 

Durante a década de 80 professores ainda se esforçavam e se 

dedicavam ao ensino da Ética dos Negócios em faculdades de Administração e 

programas de MBA. 

Década de 90 houve formação de várias redes acadêmicas como a 

Society for Business Ethics, possibilitando assim o avanço no estudo da Ética. 

Percebeu-se que a ética pode e deve ser vivida em uma grande variedade de 

ambientes empresariais levando em conta que o clima moral pode ser diferente de 

acordo com o país. 
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FILANTROPIA EMPRESARIAL  

 

A filantropia vem ganhando força dentro das empresas, e já está se 

tornando parte da política dessas organizações. 

Borger (2013) em seu artigo “Responsabilidade social empresarial e 

sustentabilidade para a gestão empresarial” para o Instituto Ethos diz que: 

a expressão “filantropia empresarial” está associada a referências históricas 
como caridade, paternalismo e assistencialismo, que têm uma conotação 
negativa, porque não trouxeram transformações sociais e econômicas 
efetivas para o desenvolvimento das comunidades. 
 

Não basta apenas a empresa se preocupar em realizar e manter a 

filantropia deve também partir para a Responsabilidade Social. Santos (2003) nos diz 

que: 

Responsabilidade social não é sinônimo de filantropia, mas representa a sua 
evolução ao longo do tempo. Enquanto a filantropia trata das ações de 
benemerência da empresa por meio de participações em campanhas 
isoladas ou doações aleatórias que faz a instituições sociais, o conceito de 
responsabilidade social possui uma amplitude muito maior. 

 

A filantropia pode ser considerada um ponto inicial para 

implementação da Responsabilidade Social. Santos (2004) em um artigo aponta que: 

A filantropia foi o passo inicial em direção à responsabilidade social, não 
sendo esta, portanto, sinônimo daquela, mas representando a sua evolução 
ao longo do tempo. As ações de filantropia, motivadas por razões 
humanitárias, são isoladas e reativas, enquanto o conceito de 
responsabilidade social possui uma amplitude muito maior.  

 

Assim, a filantropia é considerada algo isolado enquanto a 

responsabilidade social compreende ações maiores, envolvendo o planejamento 

estratégico, cultura da organização, todos os colaboradores e suas famílias e a 

sociedade onde a organização está inserida. 

 

MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL 

 

Criado pela lei federal complementar nº 128/2008, onde o profissional 

informal pode se formalizar adquirindo vários benefícios dentre eles a isenção de 

impostos federais, pagando apenas um valor fixo mensal de R$ 34,90 se optante por 
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comércio e indústria, R$ 38,90 se optante por prestação de serviços ou R$ 39,90 se 

optante por comércio e serviços. 

De acordo com o Portal do Empreendedor, o Micro Empreendedor 

Individual (MEI) é a pessoa que trabalha por conta própria e que se legaliza como 

pequeno empresário. Para ser um empreendedor individual, é necessário faturar no 

máximo até R$ 60.000,00 por ano e não ter participação em outra empresa como 

sócio ou titular. O MEI também pode ter um empregado contratado que receba o 

salário mínimo ou o piso da categoria. 

 

Figura 02 

Quantidade de Optantes do MEI - Goiânia GO 

 

Fonte: Dados disponíveis no portal do empreendedor. <http://www.portaldoempreendedor. 

gov.br/estatistica/lista-dos-relatorios-estatisticos-do-mei> 

 

Segundo a Cartilha do Empreendedor Individual do SEBRAE, para ser 

um MEI é necessário: faturar até R$ 60.000,00 por ano; não participar de outra 

empresa, como sócio ou titular; trabalhar sozinho ou ter no máximo um empregado 

(no caso de afastamento legal deste empregado o EI poderá contratar outro 

temporariamente); não possuir filial. 

A formalização do MEI é feita exclusivamente pela internet, pelo portal 

<www.portaldoempreendedor.gov.br> que foi criado pelo Ministério do 
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Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, para atender aos pequenos 

empreendedores. 

Cada ano que passa aumenta cada vez mais o número de MEIs 

formalizados. De acordo com o Portal do Empreendedor, que há um aumento notável 

na quantidade de MEIs cadastrados. Vide gráfico comparativo de 2010 a 2012 

município de Goiânia – GO, na página anterior. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Formalizar-se como Micro Empreendedor Individual (MEI) é uma 

forma mais fácil de começar um negócio para quem não tem muito capital a ser 

aplicado.  

Com a cidade em desenvolvimento temos mais opção de compra e 

venda e de lazer, porém esse desenvolvimento acelerado provoca impactos 

ambientais e sociais, pois não só as grandes e médias, mas as pequenas e micro 

empresas também provocam impacto direto na sociedade onde estão inseridas. 

Contudo será que o MEI goiano está ciente das consequências positivas e negativas 

que sua empresa trás a sociedade? 

Uma das empresas entrevistadas foi a Tina enxovais, existente e ativa 

a três anos, situada em Goiânia no setor Urias Magalhães, sua administradora 

Alessandra Chaveiro está terminando o curso de Bacharelado em Administração, 

então está ciente de que sua empresa tem influência direta dentro do ambiente, 

sociedade, onde está inserida, diz a empresária “Além de sermos uma empresa que 

oferece uma diversidade de produtos que antes os moradores não encontravam ali, 

tem a oportunidade de disseminar a nossa cultura organizacional”. Ela pratica ações 

como, ceder embalagens plásticas e caixas de papelão para moradores que recolhem 

o material para reciclagem, contribui para o hospital do câncer, tem uma funcionária 

devidamente contratada dentro das normas trabalhistas e está disposta a praticar 

novas ações de Responsabilidade Social. Para a empresária Responsabilidade Social 

é: 

ser responsável socialmente é se preocupar com a qualidade de vida de seus 
colaboradores, com o descarte de materiais inutilizados, com a qualidade dos 
produtos em respeito ao consumidor e sermos corteses, pois afinal, todos 
gostamos de ser notados como pessoas. 
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Porém nem todos estão cientes dessas condições, a administradora 

da empresa da área de indústria, Demetrio’s Bolsas que fabrica bolsas 

personalizadas, por exemplo, trabalha com um funcionário, mas este não é contratado 

de acordo com as normas trabalhistas, não é fornecido a ele equipamentos de 

segurança para operar as máquinas e o ambiente de trabalho não é considerado 

seguro para realização do trabalho. A empresa gera resíduos que não são todos 

aproveitados e sim descartados junto com o lixo orgânico, não havendo uma 

separação correta do lixo reciclável para coleta. A MEI não faz ideia de como 

conceituar Responsabilidade Social assim como não têm práticas e ações voltadas 

para o assunto.    

Quando se fala de aplicar Responsabilidade Social a um empresário 

o primeiro ponto que é considerado são os custos, não levando em conta os benefícios 

e que isso poderá lhe trazer grande economia e até mesmo lucro. 

Foi entrevistada também uma empresa da área de serviço, a dona da 

empresa Shekinah que atua com atividades de Estética e outros serviços de beleza, 

formalizada e ativa a seis meses, Maiumi Odani. A empresa não conta com 

funcionários e a empresária tem curso técnico na área de estética. Quando 

questionada o que saberia sobre Responsabilidade Social ela fala “o ambiente limpo 

e uma sociedade justa é de extrema importância para todos”, porém a empresária não 

entende como sua empresa pode causar impactos a serem compensados dentro da 

sociedade onde está situada. A respeito dos resíduos que a empresa descarta a 

empresária informa que o serviço realizado não envolve produtos com química forte e 

apenas separa o lixo reciclável para que a coleta seletiva leve os potes de cremes e 

óleos vazios. A empresária também informa que realiza atividades de trabalho 

voluntário em uma instituição para idosos e com isso tem promovido o nome de sua 

empresa. Foi perguntado a Odani se ela recebeu alguma informação sobre 

Responsabilidade Social do SEBRAE/GO e assim respondeu: “quando fui fazer 

consultoria me falaram tantas coisas, acho que devem ter falado algo a respeito 

também”.  

O SEBRAE/GO disponibiliza alguns cursos para incentivar os 

empresários a gerir sua empresa de forma sustentável como Oficina SEI Planejar, o 

qual visa instruir o empresário para que consiga aumentar as chances de crescimento 

e expansão do negócio de forma sustentável, Gestão de Pessoas e Equipes que 

procura orientar para a sustentabilidade na Gestão de Pessoas, Planejamento 



RIBEIRO, G.A.; MORAIS, W.P.; LISITA, C.M.O.. Os Micro empreendedores individuais e sua ... 

Revista Eletrônica Faculdade Lions, Volume VI. Número 2. Ano 3 - 2016/2 - ISSN 2358-6079 
60 

Estratégico que busca instruir o empresário a fim de aumentar sua competitividade no 

mercado de forma sustentável, analisando seus pontos fortes e pontos de melhoria e 

Atendimento ao Cliente instruindo os empresários a tratar todos os clientes de forma 

igualitária, independente de seu nível social. 

Para conscientizar as empresas o SEBRAE de Mato Grosso criou o 

Centro SEBRAE de Sustentabilidade que objetiva a inclusão das Micro e Pequenas 

Empresas e dos Micro Empreendedores Individuais na economia sustentável. É uma 

unidade de referencia nacional, ou seja, não havendo a necessidade de se ter outras 

instalações nos demais SEBRAE UF. Esse centro procura desenvolver dois temas: a 

Gestão de Resíduos e Eficiência Energética. Também fornece informações em forma 

de cartilhas e pelo site <http://www.sustentabilidade.sebrae.com.br/ Sustentabilidade> 

que são desenvolvidas pelo próprio centro e distribuídas entre as sedes estaduais e 

as regionais do SEBRAE. 

Segundo o site do centro de sustentabilidade <http://www. 

sustentabilidade.sebrae.com.br/Sustentabilidade/Nosso-trabalho/Nosso-trabalho> o 

centro fica em Cuiabá – MT e tem arquitetura de baixo impacto ambiental favorecendo 

a iluminação natural do local e refrigeração e possibilitando o reuso da água, o prédio 

foi inspirado na funcionalidade das casas indígenas. 

As cartilhas fornecidas pelo centro informam o conceito de 

Responsabilidade Social e o que os empresários podem fazer para agir de forma a 

agregar esses conceitos dentro da empresa, e ainda, alertam as empresas para 

atentarem as boas práticas de sustentabilidade, com dicas para diminuir o consumo 

de energia elétrica e água, reduzir a geração de resíduos e emissão de carbono, 

dentre outras coisas. No site <http://www.sustentabilidade.sebrae.com.br 

/Sustentabilidade/> o empresário pode encontrar essas cartilhas e outras informações 

sobre o assunto. 

Foram feitas entrevistas com Gerentes da área Setorial do 

SEBRAE/G e o primeiro a ser entrevistado foi o Gerente Setorial de Indústria Claudio 

Laval, para ele as empresas devem se preocupar com questões sociais e ambientais 

não apenas dentro da empresa, mas também em comunidades vizinhas. Segundo ele 

“O mercado procura cada vez mais produtos e empresas com certificação de 

qualidade, ambiental e social. A sustentabilidade dos negócios não se restringe mais 

somente em resultados econômicos”. Quando questionado se mesmo com suas 

limitações o MEI poderia agir de forma socialmente responsável sua resposta foi “Sim, 
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uma banca de pastéis, por exemplo, pode comprar no mercado próximo e ainda ter 

práticas ambientalmente corretas, como destinação correta do óleo utilizado”. Ainda 

segundo ele o sistema SEBRAE tem soluções de gestão empresarial que reduz o 

desperdício por meio de gestão de eficiência energética e resíduos sólidos como é o 

caso do Centro SEBRAE de Sustentabilidade, porém a área Setorial de Indústria não 

está trabalhando com projetos voltados para essas necessidades. 

Também foi entrevistado o Gerente Setorial de Serviço do 

SEBRAE/GO Alberto Lustosa e segundo ele o MEI deve atuar com Responsabilidade 

social,  

O que devemos ter de diferente para com os chamados MEI é olhar de, em 
geral, baixo poder cognitivo e de escolaridade. Mas se trabalharmos nestas 
duas vertentes de abordagem educacional neste tema e de aspectos legais 
os resultados serão promissores. 

 

 Lustosa afirma que se o SEBRAE/GO está com alguma ação voltada 

para a Responsabilidade Social do MEI é ainda de forma muito tímida e que é 

necessário aprofundar esses conceitos internamente principalmente no aspecto 

ambiental. A Gerência de Serviço está atuando com projetos de Cultura, Artesanato e 

Turismo que abordam a Responsabilidade Social nos municípios que compõe a APA 

(Área de Preservação Ambiental) do João Leite e segundo ele cerca de 40 empresas 

estão ligadas aos projetos citados. 

Por último houve entrevista com o Gerente Setorial de Comércio João 

Bosco Gouthier Sabbag. Ele acredita que o MEI pode sim atuar com Responsabilidade 

Social em suas atividades empresariais “Eles, por serem, em sua maioria,  jovens 

empreendedores são a solução para este, entre outras dezenas de problemas. Pois 

tudo passa por uma mudança cultural que requer tempo e consciência para seu 

fortalecimento e impregnação”. Agregar ações de Responsabilidade Social fica mais 

fácil e frequente quando se torna um hábito, Bosco ressalta que “Se cada uma das 

pessoas criasse em seu hábito, a cultura da responsabilidade social, o planeta Terra 

e seus habitantes, passarão a ter a possibilidade de sobrevivência e qualidade de 

vida”. Bosco explicou sobre alguns projetos que indiretamente instrui empresários de 

Micro e Pequenas Empresas a agirem com Responsabilidade Social como o 

Programa Banho de Loja e Revitalização de Espaços Comerciais onde través de 

palestras, workshops, cursos e consultorias segundo esse gerente “são trazidos à 

discussão temas de responsabilidade social, assim como economia em estoques 
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controlados, economia de energia, geração e aproveitamento de lixo reciclável, dentre 

outras ações”. Contudo essas ações não atingem o MEI. 

Para ampliar a visão da Responsabilidade Social na prática dos MEIs 

realizou-se pesquisas na internet para saber se existe algum material direcionado ao 

MEI sobre Responsabilidade Social. Grandes editoras como Ática, Atlas, Saraiva e 

Moderna não possuem material sobre o assunto. Foram feitas consultas no navegador 

de busca da internet, o Google e Google Acadêmico com os objetivos de pesquisa 

"responsabilidade social para o micro empreendedor individual"; "como o MEI pode 

agir com Responsabilidade Social"; "Responsabilidade Social aplicada ao Micro 

Empreendedor Individual"; "Responsabilidade Social aplicada aos Micro Empresários" 

e o resultado da busca em todos os caso foi “Nenhum resultado encontrado”. 

Algo que poderia estimular o MEI a realizar ações de 

Responsabilidade Social poderia ser a elaboração e aplicação por parte do SEBRAE 

de cursos e palestras de conscientização direcionados para o assunto enfatizando a 

aplicabilidade de ações de Responsabilidade Social nas Micro e Pequenas Empresas 

e para Micro Empreendedores Individuais. É Notável que as informações passadas a 

pequenos e micro empresários sobre o tema são insuficientes ou passados por meios 

ineficientes e ineficazes. O portal do Empreendedor é resultado de uma das ações do 

REDESIM - Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de 

Empresas e Negócios, esse órgão ou até mesmo o Ministério do Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio Exterior que também é um dos órgãos responsáveis pelas 

informações que constam no Portal do Empreendedor, poderiam disponibilizar 

informações ao MEI sobre Responsabilidade Social, já que esse portal é um dos 

principais meios de ajuda ao MEI quando se é necessário tirar dúvidas. 

 

CONCLUSÕES 

 

O tema Responsabilidade Social aplicado aos MEIs é algo recente, 

pois como foi citado anteriormente trata-se de uma regulamentação feita pelo governo 

federal a partir do ano de 2009, com isto não é fácil encontrar fontes bibliográficas 

sobre este tema, tanto que realizou-se uma busca nas páginas eletrônicas das 

editoras Ática, Atlas, Moderna e Saraiva, e não fora encontrados obras a respeito. 

Mesmo sendo um assunto atual esperava-se que alguma dessas grandes editoras 

http://www.portaldoempreendedor.gov.br/sobre-portal/redesim
http://www.portaldoempreendedor.gov.br/sobre-portal/redesim
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pudesse ter algum titulo sobre o assunto, mas nada foi encontrado no site das 

referidas editoras. 

A limitação financeira do MEI não é empecilho para uma atuação 

socialmente responsável, pois com pequenos atos pode-se fazer muita diferença 

dentro do meio onde está atuando. 

Micro Empresários com formação superior sabem que sua empresa é 

responsável pelas consequências das atividades realizadas na sociedade e sabe que 

para sua empresa não ter uma má reputação no mercado precisa fazer algo para 

minimizar ou compensar essas consequências, e não apenas com esse intuito mas 

também fazer algo por sua comunidade. Contudo, os empresários que não tem tal 

formação não sabem o que é a Responsabilidade Social ou como realizar ações 

voltadas para esse assunto, como é o caso da micro empresária da Demetrio’s Bolsas, 

pois pensam que o investimento feito para ser uma empresa que pratica a 

Responsabilidade Social não lhe trará nenhum benefício ou lucro, o que não está 

certo, visto que mesmo na troca de uma lâmpada comum por uma fluorescente já 

haverá uma economia considerável no uso da energia e isso afetará diretamente 

financeiro da empresa de forma positiva. 

De acordo com as informações levantadas o SEBRAE/GO ainda age 

de forma tímida sobre o assunto tratado, e ainda está iniciando suas ações para 

incentivar o uso da Responsabilidade Social como ponto positivo nas Micro e 

Pequenas Empresas e Micro Empreendedores Individuais. O que já está sendo feito 

ainda não é o suficiente para que o MEI goiano tenha acesso a informações e 

formação a respeito de Responsabilidade Social, pois alguns nem mesmo sabem do 

que se trata esse tema. 
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JESUS CAMPONÊS E O PROCESSO DA CULTURA OCIDENTAL 

 
Fernando da Rocha Rodrigues12 

RESUMO 
O presente artigo tem como norte a análise da vida camponesa de Jesus no contexto 
social da Galiléia a partir de observação nos textos da literatura sagrada (nesse caso 
a Bíblia) e os ensinamentos de Jesus a partir de parábolas, todas ligadas ao contexto 
campesino. Para tanto, faremos uma viagem através do mundo antigo e seus diversos 
processos históricos que irão compor o processo cultural em que nasceu Jesus da 
Galiléia e como a vida do Cristo, sua visão de mundo, seu imaginário e suas 
características camponesas iria influenciar toda uma comunidade quase global acerca 
do processo histórico-cultural. O artigo foca os padrões de vida experienciados e 
praticados pelos hebreus no período do surgimento de Jesus e que de certa forma 
operaram profundas alterações no processo cultural do mundo ocidental. A partir dos 
parâmetros teórico-analítico introduzidos pelos pioneiros (hebreus) e consolidados 
nas gerações seguintes tendo um grande avanço em sua construção a partir da 
efetivação da Igreja Católica Apostólica Romana, que cuidou para que esse padrão 
cultural se espalhasse pelo mundo através do processo de cristianização.  
Palavras Chave: Jesus. Religião. Campo. Cultura. 
 

ABSTRACT 

 This article has as North to analysis of life campesina de Jesus in the social context 

of Galilee from the note on the texts of sacred literature (in this case the Bible) and the 

teachings of Jesus from parables, all linked to the context campesino. To this end, we 

will take a journey through the ancient world and its various historical processes that 

will compose the cultural process in which was born Jesus of Galilee and the life of 

Christ, his world view, his imaginary and peasant characteristics would affect a whole 

community almost global about the cultural-historical process. The article focuses on 

the patterns of life experienced and practiced by Hebrews in the period of the 

emergence of Jesus and that somehow operated profound cultural changes in the 

process of the Western world. From the theoretical-analytical parameters entered by 

the pioneers (Hebrews) and consolidated in generations following having a major 

breakthrough in their construction from the practice of the Roman Catholic Church, 

which cared for this cultural standard spread worldwide through the process of 

Christianization.  

 Keywords: Jesus. Religion. Countryside. Culture. 

                                                           
12 Professor Universitário.  
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JESUS CAMPONÊS E O PROCESSO DA CULTURA OCIDENTAL 

 

O mito é uma realidade cultural extremamente complexa, ele relata um 

acontecimento ocorrido no tempo primordial, o tempo fabuloso do princípio. 

É sempre, portanto a narrativa de uma criação, ele relata de que modo algo 

foi produzido e começou a ser. Os personagens dos mitos são entes 

sobrenaturais. É essa irrupção do sagrado que realmente fundamenta o 

mundo e o converte no que é hoje. E mais: é em razão das intervenções dos 

entes sobrenaturais que o homem é o que é hoje, um ser mortal, sexuado e 

cultural. 

Elliade. 

Segundo Mainville (2002) Jesus seria apresentado em três 

dimensões, Jesus real – o que viveu na virada da era cristã, depois de sua morte não 

é mais acessível. Jesus histórico – vaga aproximação do Jesus real através de fontes 

históricas, especialmente nos evangelhos. Os relatos de vida não oferecem um perfil 

sistemático. Cristo da Fé – vivo hoje, ressuscitado, feito senhor. Ela chama a atenção 

que o valor de uma reconstrução histórica depende de vários fatores: riqueza das 

fontes a disposição, qualidade da informação do historiador, discernimento que ele 

demonstra etc. nesse sentido quando se pretende falar de um Jesus que iria 

influenciar toda uma geração de mundo na perspectiva principalmente da construção 

do imaginário ocidental, deve se considerar que de uma forma ou de outra, Jesus 

tornara-se uma figura de estrema importância em qualquer das três dimensões. Sendo 

ele um Deus ou não, o fato que parece relevante, é que sua vida e seu próprio mito 

iriam influenciar todo um modelo de vida e os aspectos culturais de diversos povos 

que de certa forma tiveram contato com a sua narrativa.  

Segundo Myre apud Mainville (2002, p.80) Os Hasmoneus se 

apoderam da Galileia. Em séculos, primeira vez que a região é submetida aos 

sacerdotes de Jerusalém, ao Templo e às taxas.  Roma conquista a região, confirma 

a hegemonia hasmoneia e estabelece o imposto romano. Algumas revoltas contra 

Roma e Jerusalém foram estouradas, especialmente em Magdala.  Herodes, o grande 

se apodera da Galileia até a com sua morte. A Galileia nesse período é governada de 

Jerusalém via Séforis. Mais um imposto, o de Herodes.  Revolta comandada por 

Judas, filho de Ezequias. Foi duramente reprimida com a destruição de Séforis e 
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problemas para as aldeias vizinhas. Galileia é entregue a Herodes Antipas que 

reconstrói Séforis, apesar do ressentimento dos galileus.  

Tiberíades foi construída 15 anos mais tarde. A reconstrução dessas 

cidades demandou altos impostos o que acarretou muita desordem social na região 

(ladrões, pedintes e revoltas em torno de reis populares). Segundo Mainville (2002) 

Nos tempos de Jesus, a Galileia é muito pouco judaica. A região foi separada da 

Judéia na época em que Judá desenvolvia suas instituições centrais. Na Galileia não 

há classe dirigente de linhagem, nem aristocracia central, nem instituição central.  

As informações apresentadas servem de ponto de partida para 

demonstrar como se organizava a sociedade no tempo que antecede o surgimento de 

Jesus e que sua presença bem como o seu chamado servirá de alivio e de saída para 

o povo que sempre vivera sob opressão do governo seja ele, interno ou externo. O 

fato é que com o surgimento de Jesus e seu movimento, nasce também uma 

possibilidade de refresco utópico acerca da possibilidade de uma sociedade mais 

unida, pois, Jesus fora um personagem que pregou a unificação, como se pode 

observar nas escrituras. Segue em anexo algumas aproximações históricas das 

origens de Jesus da Galiléia. 

 

O NAZARENO 

Segundo Mainville (2002, p. 82) Jesus morre em 7 de abril de 30. 

Encontrou-se com João dois anos antes de morrer, João nasceu de 2 até 8 anos antes 

de Cristo. Jesus nasceu enquanto vivia Herodes, o grande (morreu -4). Pôde ter 

morrido perto dos 40 anos. Idade avançada. Pouco se sabe de Jesus antes do 

encontro com João. Filho de mãe solteira, nascido na Judéia (Belém), mas havia 

discussão se era da Galileia e de onde viria o nome Jesus de Nazaré?. Após o 

nascimento José e Maria se casam e têm outros filhos: Tiago, José, Judas e Simão 

(2002, p.84). Vive em uma Galileia de 500 Habitantes, não é sacerdote ou levita, não 

recebeu instrução formal, falava o aramaico, trabalhava como carpinteiro, e 

provavelmente trabalhava como agricultor ou pastor de ovelhas também, que eram 

tarefas dura e penosa, isso não quer dizer que ele era um homem inculto, a cultura 

oral tem riquezas que nos, hoje, somos facilmente levados a desprezar. Sua língua, 

como a do seu meio, é o aramaico, dialeto próximo do hebraico. (pag. 84). 

 

O ENCONTRO COM JOÃO 
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O encontro com João Batista (Mainville. 2002, p.85) foi determinante 

para Jesus, mas a imagem que geralmente se faz do Batista não esta a altura do 

grande personagem que ele foi. De seus escritos pode-se deduzir que o tema 

privilegiado da pregação de João era a justiça; que seu batismo visava não tanto o 

perdão dos pecados passados, mas antes a manifestação de uma decisão de viver 

na linha da justiça; e que ele teve uma tal influencia que Herodes Antipas temia um 

levante popular e fez levá-lo à morte em Maqueronte. 

 

O PROFETA DO REINO DE DEUS 

Mainville (2002, p.88-89) Ele se dirige a Cafarnaum onde terá sua 

casa, e não a Nazaré, certamente de acordo com uma decisão que tomou depois de 

seu encontro com João. Sua mãe, seus irmãos e suas irmãs tentarão fazê-lo voltar 

para casa dizendo que ele perdeu o juízo; mas ele se recusará, pois escolheu para si 

uma nova família (Mc 3.20-21.30-35) . É sempre bom lembrar que o Reino é proposto 

por um Galileu... Revoltas, pouca ligação com a religião e com os sacerdotes de 

Jerusalém e nenhuma vontade de se submeter a Roma, além de ser terra de gente 

que passa por muitas dificuldades, inclusive fome. 

 

O FIM 

Jesus era rei e profeta ao mesmo tempo, Mainville (2002, p.93) nesse 

tempo os reis e os profetas não se davam muito bem, porém ele anunciava um reino 

de Deus e não dos homens. Foi para Jerusalém, Algumas contradições nessa entrada 

triunfal: Rei X Jumento, Rei X Profeta, Jerusalém X Galileia, Reino de Deus X Reino 

dos homens, Falar contra o que significa o templo, Centralidade, Sagrado como 

propriedade privada, Donos da vida e da morte, Julgado como pretendente à realeza, 

Rei dos judeus, Nunca quis ser rei, Nunca quis ser rei dos judeus. Teve o corpo doado, 

os partidários fugiram e as mulheres, impotentes, presenciaram a última humilhação 

que lhe foi imposta (Mc 15, 47). 

 

INÍCIOS DA FÉ EM JESUS, RESSUSCITADO E FEITO SENHOR 

Mainville (2002, p.96) Os textos que abordam esse assunto são de 

cerca de 25 anos para as cartas paulinas e 40 a 70 anos para os evangelhos depois 

da morte do Nazareno, Nenhum deles tem a pretensão de fazer uma apresentação 

histórica dos começos da fé na ressurreição e na soberania de Jesus. È possível 

refazer a história dos inícios. 1 – As mulheres ficaram em Jerusalém, 2 – 40 horas 
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depois o túmulo já estava vazio, 3 – O Nazareno aparece para várias  pessoas, 4 – 

As aparições se dão no decorrer de alguns anos, 5 – As aparições não eram para 

formulações de hipóteses ou doutrina: era para dizer – Jesus está vivo. 

 

O MOVIMENTO DE JESUS 

Mainville (2002, p.101) Pode-se dizer que o movimento de Jesus 

nasceu e cresceu ente os anos de 30 e 60 de nossa era. Seus começos são muito 

difíceis de retraçar. De fato, ele se espalhou rapidamente no império, sem estratégia 

missionária preconcebida; não há liderança centralizada e ninguém tem a 

preocupação de compilar os eventos para a posteridade. Com efeito, o tempo é curto, 

a vinda do Senhor está próxima, a história está chegando ao seu fim. Certamente 

Lucas, no ultimo quarto do primeiro século, escreverá seus Atos, mas o seu objetivo 

é muito mais justificar a existência da Igreja, a abertura aos pagãos e a presença cristã 

no Império do que oferecer uma reconstrução histórica dos começos do movimento 

de Jesus. Sem estratégia missionária, sem liderança centralizada, sem registro 

escritos para a posteridade. A ideia central: Cristo voltará e não temos tempo a perder, 

Atos, escrita no último quarto do primeiro século tinha a intenção de :  Justificar a 

existência da igreja, A abertura da igreja aos pagãos, A presença da igreja no Império, 

Não tinha como objetivo oferecer uma reconstrução histórica dos inícios da igreja. 

AGRICULTURA E A ECONOMIA PARA OS HEBREUS 

Os hebreus eram um povo de origem semita (Os semitas eram 

formados por dois importantes povos: os árabes e os hebreus. Inicialmente os hebreus 

eram formados por um pequeno grupo de pastores nômades que estavam 

organizados em clãs ou tribos. Esses clãs ou tribos eram chefiados por um patriarca. 

Segundo (COTIM, 2005, p.55) patriarca era um líder político do povo hebreu, venerado 

como se fosse o “pai” da comunidade. 

 Abraão foi o primeiro patriarca hebreu, portanto ele foi o responsável 

pela saída dos hebreus de Ur (região sul da Mesopotâmia) e pelo consequente 

estabelecimento deles na região da Palestina (considerado por esse povo como a 

Terra prometida). A Palestina era uma pequena faixa de terra, que se estendia pelo 

vale do rio Jordão, tendo pequenas regiões onde as atividades agrícolas e de 

pastoreio eram desenvolvidas. 

A vida socioeconômica dos hebreus pode ser dividida em duas fases: 

a nômade e a sedentária. Na fase nômade os hebreus eram pastores (não tinham 
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habitação fixa), eles se dedicavam à criação de ovelhas e cabras. Os bens pertenciam 

a todos do clã ou da tribo. 

   Mais tarde, quando se fixaram na Palestina, foram deixando os 

costumes tradicionais das comunidades nômades e começaram a desenvolveram a 

agricultura e o comércio, tornaram-se sedentários. Nos primeiros tempos a 

propriedade da terra era coletiva, posteriormente, tanto a terra quanto os demais bens 

se tornaram propriedades particulares. A consequência dessas mudanças foi que 

grandes proprietários e comerciantes exibiam luxo e riqueza, enquanto os 

camponeses pobres e os escravos viviam na miséria 

Governados por patriarcas, os hebreus viveram cerca de três séculos na 
Palestina. Durante esse período foram comandos pelos patriarcas que em 
época de guerra nomeava um juiz (chefe militar que comandavam os hebreus 
nas batalhas. Os patriarcas foram: Abraão, Isaac Jacó, José, Moisés. Devido 
a uma seca terrível os hebreus foram obrigados a deixar a região por um 
longo período, mas retornaram a terra prometida após deixarem o cativeiro 
no Egito. (ESUTES, 2004, p28) 

 

Martins (1989) diz que existem alguns dados que aponta a região de 

Jericó (em um grande oásis próximo ao mar Morto), como o lugar onde foram 

desenvolvidas as primeiras atividades agrícolas. Na Bíblia (1982, p.251) no livro de 

Deuteronômio a região de Jericó e apontada como um lugar fértil e rico. “E disse-lhe 

o senhor: essa é a terra de que jurei a Abraão, Isaac e Jacó, dizendo: à tua semente 

a darei: mostro-a para veres com os teus olhos; porém para lá não passarás. 

A agricultura, portanto, era a atividade básica de praticamente todos 

os povos que habitavam a região do Crescente Fértil e posteriormente de outras 

civilizações, variavam os produtos cultivados, mas o empenho em produzir os 

alimentos para o grupo era uma constante. A economia do povo judaico na terra de 

Israel era determinada, por um lado, por fatores produtivos como a agricultura, a 

atividade artesanal, o comércio e a atividade manufatureira,  e, por outro lado, pelas 

condições políticas conjunturais que fixavam o tipo e o montante das contribuições, 

dos tributos e das faixas alfandegárias e dos impostos que tinham que ser pagos ao 

respectivo Estado central ou a respectiva potência estrangeira e ao templo ou ao corpo 

de sacerdotes. Segundo Stegman (2004, p.127) A economia da Palestina como de 

todos os povos mediterrâneos, era em sua maioria agrária. Os demais importantes 

fatores da produção eram, de acordo com isso, o solo e a mão-de-obra humana (e 

animal); somam-se a estes as riquezas do solo e, em especial na Galiléia, a 
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abundância do pescado. O comércio era essencialmente restrito ao próprio local. Mas 

no período helenista e hasmoneu intensificaram-se as relações comerciais com o 

Egito e outros povos. Porém toda a terra de Israel era explorada intensivamente 

através da agricultura; na Judéia, aplicava-se o sistema de terraços para um melhor 

aproveitamento da umidade. 

Também segundo Stegman (2004, p130) a tecnologia era adaptada a 

cultura da terra árida; utilizava-se por exemplo, um determinado tipo de arado que não 

era tão pesado quanto o europeu, já que se devia sulcar apenas a superfície do solo 

e preservar a umidade nas camadas mais profundas. A importância da agricultura 

para Israel fica evidente na literatura judaica tradicional (Mishnah, Talmude) em em 

suas numerosas discussões sobre problemas agrícolas e sobre aqueles que 

envolvem o direito imobiliário. Ao mesmo tempo deixam claro que a agricultura judaica 

estava sujeita não apenas a limitações naturais, mas também a prescrições religiosas. 

A atividade artesanal, manufatureira e parcialmente dependente delas -  o comércio 

floresceram na terra de Israel, especialmente em conexão com a helenização, que 

representou, ao mesmo tempo, uma certa urbanização. Igualmente a ampliação do 

sistema monetário, que todavia já iniciara no período persa, estimulou o comércio. A 

atividade artesanal atingiu uma certa especialização e diferenciação, ela se 

concentrou especialmente nas cidades, sobretudo em Jerusalém. Ali se procurava 

principalmente artífices para a expansão da atividade da construção civil.  Herodes 

desenvolveu uma atividade de construção quase excessiva que de para com o 

melhoramento da malha viária, sem dúvida, ativou também a economia do país. Ainda 

com stegman (2004, p131) Em Jerusalém, fazia parte desse cenário principalmente a 

construção do templo, da fortaleza Antônia a noroeste do templo, de um palácio e de 

um teatro e anfiteatro. Fundou também uma nova cidade chamada Cesaréia, 

reconstruiu Samaria, chamando-a Sebaste, assim como Afeque, chamando-a 

Antípatris. E várias construções e reconstruções menores. Porém, o comércio não 

representava uma atividade especificamente judáica e tampouco tinha uma relevância 

especial para a economia na terra de Israel. O comércio interno envolvia as mais 

diversas mercadorias, mas cereais, óleo e vinho perfaziam a parte principal. Poderia 

ocorrer a importaçào de cereais quando houvesse quebra de colheita e fome. Aliás a 

fome, porém, provocara manifestações anti-herodianas. E igualmente os romanos 

devem ter temido essas conseqüências para a tranqüilidade e a ordem, pois 



RODRIGUES, F.R. Jesus camponês e o processo da cultura ocidental 

Revista Eletrônica Faculdade Lions, Volume VI. Número 2. Ano 3 - 2016/2 - ISSN 2358-6079 
73 

permitiram a herodes a compra dos cereais egípcios quando estes estavam 

destinados exclusivamente para o consumo oficial romano. O rei dispõe não só em 

teoria, mas também na prática sobre a maior parte da posse da terra; a ele pertencem 

as manufaturas, minas e pedreiras mais importantes; ele é produtor e comerciante, 

dispõe de um sistema efetivo de distribuição por água e por terra. Ptolomeu foi como 

formulou certa vez W. Tarn, “o maior mercador de cereais que o mundo já conheceu” 

Stegman (2004 p.131). 

 

JESUS E SUA INFLUÊNCIA PARA A FORMAÇÃO DA CULTURA CAMPONESA 

É nesse contexto de intenso movimento dos camponeses da Galiléia 

que nasce Jesus. Nasce em uma Galiléia ainda mais pobre e mal afamada, onde a 

maioria do povo foi excluída e estão doentes e revoltados por terem sido afrontados 

nos seus direitos mais importantes, dentre eles a propriedade da terra que lhes gerava 

o sustento.  

[...] As receitas da economia provincial eram extraídas sobretudo da propriedade de 
terra e outras propriedades do Estado, do comercio e da atividade manufatureira, 
do gado, das taxas alfandegárias e de impostos dos mais diversos tipos. A economia 
da polis dizia respeito a administração das receitas da posse da terra do respectivo 
território e igualmente de certos impostos. A economia privada, por fim, estava 
vinculada sobretudo a posse da terra e ao empréstimo de dinheiro. (Stegman. 2004, 
p.133) 

 

Para José de Sousa Martins (1989), o caminho para entender a 

cultura camponesa é o de examinar as transformações que modificaram velhas 

relações sociais, que destroem a autoridade da cultura tradicional e que abrem espaço 

para a inovação cultural. As mudanças políticas e culturais almejadas pelo camponês 

não é a mesma apresentada pela classe dominante. Foi essa contraposição que 

causou o confronto dos camponeses da Galiléia. O fato marcante nesse trabalho é 

observar que o estilo de vida de Jesus no contexto Galileu iria influenciar todo o 

imaginário da cultura ocidental no que se refere aos valores camponeses e o seu estilo 

de vida, a forma de se enxergar a vivencia e o estabelecimento dos valores passara 

sem dúvida pelo crivo do imaginário religioso; nesse caso, camponês pautado pelos 

ensinamentos de Jesus e sua forma interpretação do mundo. 

Isso fica bastante evidente se observarmos as parábolas feitas nas 

comunicações de Jesus na Galiléia em que ele sempre se refere a visão de mundo 

baseado nos exemplos da vida camponesa, parecendo ser para nos que observamos, 
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uma forma de interpretação de mundo pautado pela visão camponesa que iria 

delimitar uma forma de cultura sendo repensada apenas na era moderna da nossa 

história. De acordo com a Bíblia Sagrada (João 4-35 a 38) 

[...] Não dizeis vós que ainda há quatro meses até à ceifa? Eu, porém, vos digo: 
erguei os vossos olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O 
ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para vida eterna; e, 
dessarte se alegram, tanto o semeador como o ceifeiro. Pois no caso é verdadeiro 
o ditado: um é o semeador, e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não 
semeastes; outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. 

Observamos aqui que as comunicações de Jesus foram fundamentais 

para a formação de uma cultura específica, nesse caso, uma cultura plebéia que 

permeou o imaginário do mundo ocidental por séculos. Esse ponto de vista autêntico 

vai aos poucos cautelosamente articulando experiências e vivencias do próprio 

entorno social, por outro lado Jesus se coloca como “um” igual no contexto social, 

afastando completamente qualquer análise elitista estabelecida pelos sacerdotes da 

época e, ao mesmo tempo, sedimentou um referencial que levou a compreensão da 

cultura como elo que unifica os setores da vida societária e de certa forma imprimiu 

uma cultura forte pautada nos ensinamentos campesinos. 

Parece-nos que a visão de mundo de Jesus, (como não podia deixar 

de ser) estava sempre pautada pelo estilo de vida da época, nesse caso o camponês, 

porem observamos que o Cristo não é retratado como camponês, temos apenas 

algumas aproximações acerca do seu estilo de vida, uns dizem carpinteiro, outros 

dizem andarilho; porém na Bíblia sagrada percebemos que Jesus teria sido também 

e inevitavelmente devido ao estilo do lugar e da época, um camponês que trabalhou 

na terra, no cultivo de alimentos e no pastoreio de animais. Evidente que toda história 

se desenvolve de acordo com as características locais, nesse caso campesino, se não 

o fora assim retratado, possivelmente devido uma reinterpretação elitista da 

historiografia eclesiástica legada pela Igreja Católica Apostólica Romana que também 

sempre retratara Jesus como branco de olhos claros. 

O fato é que o estilo de vida da Galiléia e consequentemente de Jesus 

irá influenciar todo um imaginário social acerca dos modelos hermenêuticos acerca 

dos referenciais culturais da história religiosa. Segundo a Bíblia Sagrada (Lucas, 8-4 

a 15). 

[...] Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as 
cidades, disse Jesus pro parábola: eis que o semeador saiu a semear, e, ao 
semear, uma parte caiu à beira do caminho; foi pisada e as aves do céu a 
comeram. Outra caiu sobre a pedra; e tendo crescido, secou, por falta de 
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umidade. Outra caiu no meio dos espinhos; e estes, ao crescerem com ela, a 
sufocaram. Outra, afinal, caiu em terra boa; cresceu e produziu a cento por 
um. Dizendo isto clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus 
discípulos o interrogaram dizendo: que parábola é esta? Respondeu-lhes 
Jesus: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus; aos mais 
fala-se por parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo não entendam. 
Este é o sentido da parábola: a semente é a palavra de Deus. 

 

A leitura do texto possibilita diferentes análises, por um lado, esta 

pode ter sido mais uma tática didática de facilitar a compreensão trazendo para a 

realidade local os mistérios espirituais; por outro lado revela o amplo domínio da 

cultura campesina, pois os trabalhadores de alguma forma precisavam entender quais 

seriam realmente os moldes “corretos” de se estabelecer a sua vivencia, nesse caso, 

alguns valores são fundamentais, tais como, trabalho e fé, trabalho e consciência 

coletiva, trabalho e prudência. Porém esse trabalho está sempre ligado ao campo e 

ao processo campesino. Muito mais do que o trabalho artesanal que sempre fora 

atribuída a Jesus na história interpretativa de seu tempo. Talvez porque o trabalho 

artesanal tivesse uma maior importância no contexto social.  

O imaginário social acerca da religiosidade, em sua maior parte, está 

ligado a essa visão de mundo, o campesino, o roceiro, o camponês e suas práticas. 

Isso torna-se perceptível no catolicismo popular, seja nas práticas das benzeduras 

com ramos e água (elementos do campo), seja no catolicismo catedrático (com o pão, 

o trigo, o vinho) seja nas religiões não católicas, mas que aceitam Jesus como o Cristo, 

nesse sentido o protestantismo com as orações no monte (contexto campesino) os 

exemplos bíblicos pelos pastores usados. Seja nas religiões de caráter afro e que no 

Brasil de certa forma se tornara sincrética, como as comidas dos orixás sempre feitas 

em fogões a lenha, ou com produtos do campo. Observa-se que os ensinamentos de 

Jesus, sua visão de mundo e sua característica social “campesina” irão influenciar de 

certa forma, todo o imaginário religioso nas sociedades religiosas do mundo ocidental. 

Nesse caso, o espiritual, o mágico, o transcendente de uma forma ou de outra está 

ligado a esse imaginário e contribuiu para a formação do processo cultural religioso 

no mundo ocidental.  
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HOMICÍDIOS PROVOCADOS POR ARMAS DE FOGO NAS DIFERENTES 

FAIXAS ETÁRIAS NO BRASIL 

HOMICIDE CAUSED BY FIREARMS IN DIFFERENT AGE GROUPS IN BRAZIL 

 

Luiz Antônio Santos Mesquita13 

                                                Alecssandro Regal Dutra14 
RESUMO  

Esta pesquisa objetivou demonstrar a questão da distribuição etária das vítimas de 

homicídios provocados por armas de fogo no Brasil. Ainda que este possua uma das 

leis mais restritivas do mundo no que se refere no controle de armas de fogo, o Brasil 

é campeão mundial de homicídios em números absolutos. A metodologia proposta 

para o desenvolvimento da pesquisa foi o método dedutivo, que partiu de um 

enunciado geral, universal do fato a fim de alcançar dados particulares. A investigação 

científica realizada sobre o tema obedeceu como modalidade a pesquisa bibliográfica. 

As fontes consultadas foram secundárias, as quais se destacam as bibliografias já 

tornada pública em relação ao tema em epígrafe. Recorreu-se a dados estatísticos 

publicados no Mapa da Violência de 2015, o qual destaca que entre 1980 e 2012, 

mais de 880 mil indivíduos morreram por disparos de algum tipo de Arma de Fogo. 

Durante este período, as vítimas passaram de 8.710 no ano de 1980 para 42.416 em 

2012, um aumento significativo de 387,0%. O crescimento da mortalidade por armas 

de fogo entre os jovens de 15 a 29 anos passou de 4.415 vítimas em 1980, para 

24.882 em 2012, ou seja, 463,6% de aumento nos 33 anos decorridos. A Lei nº 10.826 

de 2.003, foi proposta para que a taxa de mortalidade provocada por armas de fogo 

diminuísse, contudo, a criminalidade aumentou. 

PALVRAS-CHAVE: Arma, Desarmamento, Idade, Mortalidade, Violência. 

 

ABSTRACT  

This study aimed to demonstrate the matter of the age distribution of the victims of 

homicides caused by firearms in Brazil. Even though it has one of the most restrictive 

laws in the world as regards the control of firearms, Brazil is world champion homicides 

in absolute numbers. The proposed methodology for the development of the research 

was the deductive method, which begins with a general statement, the universal fact 

in order to achieve private data. The scientific research conducted on the subject 
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obeyed mode as the literature. The sources consulted were secondary, which highlight 

the bibliographies already published in relation to the subject in question. Resorted to 

statistics published in the 2015 Violence Map, which highlights that between 1980 and 

2012, more than 880,000 people were killed by shots of some kind of Gun. During this 

period, victims rose from 8,710 in 1980 to 42,416 in 2012, a significant increase of 

387.0%. The increase in mortality from firearms among young people aged 15 to 29 

rose from 4,415 victims in 1980 to 24,882 in 2012, or 463.6% increase in 33 years 

elapsed. Law number 10.826 of 2003, it was proposed that the mortality rate caused 

by firearms decreased, but, crime increased.  

KEY-WORD: Age, Disarmament, Mortality, Violence, Weapon.  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Atualmente a violência tem sido um tema amplamente discutido e 

debatido pela sociedade. Diversos autores elencaram este tema como um dos 

maiores problemas de segurança pública, no Brasil. Muitos se aproveitam da escalada 

da violência para se elegerem em cargos políticos, os quais se beneficiam da 

benevolência de seus eleitores e o drama vivido pela sociedade.  De acordo com as 

estimativas da Organização Mundial da Saúde – OMS, no ano de 2000, já se 

demonstrava que 1,6 milhões de pessoas, no mundo inteiro, haviam sido mortos 

devido a violência. Destas, 10% foram a óbito por violência interpessoal (SOUZA et 

al., 2003). 

Desde o final do século XIX, a sociologia já vinha se manifestava 

diante desta máxima. Assim, cientistas sociais de diferentes tendências elegeu a 

violência e a criminalidade como problemas sociais a serem estudados com maior 

ênfase em busca de soluções imediatas. Os dados nos remete que no mundo, mais 

de 1.6 milhões de mortes por ano e mais de 16 milhões de internações hospitalares 

por ano são causadas pela violência, ou seja, mais de 4.000 pessoas morrem, por dia, 

por homicídio ou suicídio. No Brasil, foram registrados 48.032 homicídios no ano de 

2005 e, no período de 1991 a 2007, morreram 665.199 pessoas por homicídio e 

111.311 por suicídio. No período de 1998 à 2009, foram registrados 8.962.470 

internações hospitalares por causas externas, com um custo crescente neste mesmo 

período (MELO, 2010). 

Em 1993, os estudos de Minayo e Souza já apontavam a infeliz 

coincidência que existe atualmente. De acordo com os autores, geralmente as vítimas 

de homicídio naquela década eram homens e jovens, a maioria negros ou 

descendentes desta raça ou etnia, moradores de áreas periféricas e pobres das 
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grandes cidades. Em geral possuíam baixo ou nenhum grau de escolaridade e de 

qualificação profissional. Desta forma, eles chegaram à conclusão de que as pessoas 

referenciadas acima, fazem parte de uma parcela da população que se encontra 

excluída da participação e das decisões socioeconômicas e políticas da sociedade. 

Por este motivo, suas mortes não geram indignação. Pelo contrário, costumam ser 

justificadas pelas suas características ideologicamente criadas, de que esse perfil 

corresponde ao de um marginal (MINAYO; SOUZA, 1993). 

Conforme apresentados nos registros do Subsistema de Informações 

sobre Mortalidade – SIM é possível verificar que, entre os anos 1980 à 2012, mais de 

880 mil pessoas foram vítimas fatais por serem atingidas por disparos de algum tipo 

de arma de fogo. Durante esse período, os índices de mortalidade provocados por 

disparos de armas de fogo tiveram um crescimento significativo, passando de 8.710 

no ano de 1980 para 42.416 em 2012, o que representa 387% de crescimento. Diante 

dos números apresentados é possível considerar que, nesse espaço de tempo a 

população brasileira cresceu em torno de 61%. Desta forma, o saldo líquido do 

crescimento da mortalidade por armas de fogo, já subtraído o crescimento da 

população, ainda é impressionante. Portanto os números serão aprofundados durante 

o decorrer do trabalho no tratamento das taxas de mortalidade (WAISELFISZ, 2015). 

Hoje em dia, não se pode falar em homicídio sem que venha à tona o 

envolvimento e a contribuição das armas de fogo, as quais constituem um dos maiores 

mercados da economia global. Baseado nos documentos da Organização Mundial da 

Saúde (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2001), pode-se estimar que 2,3 milhões 

de mortes violentas no mundo envolveram armas de fogo, dentre elas, destacam-se 

as que têm como desfecho homicídios e suicídios, além dos óbitos em conflitos 

bélicos. Os dados sugerem que acima de 60% dos que ocorreram em áreas urbanas 

foram cometidos com o uso desses aparatos, o que induz os especialistas a 

considerá-los o mais relevante fator de risco para a morte violenta.  

O crescimento da violência atinge principalmente a juventude, assim 

como foi observado por Waiselfisz (2015, p.10) em suas pesquisas publicadas no 

Mapa da Violência em 2015: 

[...] se no período compreendido entre os anos de 1980 e 2012 a população 
teve um crescimento em torno de 61%, as mortes matadas por arma de fogo 
cresceram 387%, mas entre os jovens esse percentual foi superior a 460%. 
Em outras palavras, mais jovens morrem por armas de fogo, apesar da 
redução inicial provocada pela aprovação do Estatuto do Desarmamento. E 
a gravidade se torna ainda maior quando se sabe que, em sua maioria, são 
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os jovens negros as vítimas dessa escalada. Racismo, violência e 
impunidade se associam na degradação do ambiente social brasileiro. 

 
O instrumento mais utilizado que contribuiu para o aumento do 

número de homicídios foram as armas de fogo. De acordo com os estudos levantados 

no Mapa da Violência de 2015, tal instrumento foi utilizado em mais de 70% dos 

homicídios acontecidos no país. A sua facilidade de manipulação e a efetividade na 

execução do crime de homicídio tem sido atributos atrativos para o indivíduo que 

almeja cometer tal delito. Desta forma, as discussões sobre como controlar ou limitar 

fatalmente entram num embate antagônico de forma que, ou a presença de armas de 

fogo em mãos da população, diante das deficiências do aparelho de segurança 

pública, desestimula o crime, dado que a autodefesa armada aumentaria os riscos e 

os custos para a criminalidade, ou armas de fogo em mãos da população aumentaria 

o risco de conflitos e diante dessas disputas terminarem em homicídio (WAISELFIZ, 

2015). 

 

2 METODOLOGIA 

A presente investigação científica realizada sobre o tema, “Homicídios 

provocados por armas de fogo nas diferentes faixas etárias”, obedeceu como 

modalidade a pesquisa bibliográfica. Tal pesquisa consistiu em oferecer meios para 

definir, resolver, não somente problemas já conhecidos, como também explorar novas 

áreas onde os problemas não se cristalizaram suficientemente, o que permitiu o 

reforço paralelo na análise das informações, como também propiciou o exame do 

tema sob novo enfoque ou abordagem, o qual permitiu chegar a conclusões 

inovadoras. Neste artigo em especial, foi observado que os parâmetros utilizados para 

a pesquisa, tanto as estatísticas quanto os índices de mortalidade, foram semelhantes 

aos utilizados nos estudos publicados no “Mapa da Violência 2015 – Mortes Matadas 

por Armas de Fogo”, elaborados por Julio Jacobo Waiselfisz.  

A metodologia proposta para o desenvolvimento da pesquisa foi o 

método dedutivo, que partiu de um enunciado geral, universal do fato a fim de 

alcançar dados particulares. Segundo tal metodologia, analisou-se concepções 

doutrinárias, jurisprudenciais sem despreso de outras análises afins do direito, com o 

propósito concluir os objetivos propostos anteriormente no projeto de pesquisa. 
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As fontes consultadas foram secundárias, as quais se destacam as 

bibliografias já tornada pública em relação ao tema em epígrafe, incluindo publicações 

avulsas, boletins, livros, pesquisas, monografias, teses, entre outros. A finalidade foi 

de colocar e proporcionar o contato direto com tudo o que foi escrito sobre o assunto 

em questão. Vale ressaltar que algumas fontes utilizadas são fontes própria do autor 

o qual teve acesso à planilhas de informações sobre homicídios ocorridos no estado 

de Goiás, divulgados pela Seção de Análise Criminal da Gerência do Observatório de 

Segurança Pública da Secretaria Estadual de Segurança Pública do Estado de Goiás. 

A pesquisa consiste numa metodologia qualitativa com aspectos 

quantitativos, uma vez que pela natureza da proposta recorreu-se a dados estatísticos 

como instrumentos indispensáveis de demonstração fática do eixo central deste 

projeto, conforme já mencionado.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

3.1 BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE HOMICÍDIO 

 

O crime de homicídio está elencado na parte especial do Código 

Penal, classificado em “crimes contra a vida”, mais especificamente tipificado no artigo 

121 deste Código, o qual se resume em “Matar alguém”. O autor Nepomuceno (2008, 

p.3), expõe em sua pesquisa científica um conceito mais coruscante de HUNGRIA 

(1979, p.26-27) sobre o tema: 

[...] todos os direitos partem do direito de viver, pelo que, numa ordem lógica, 
o primeiro dos bens é o bem vida. O homicídio tem a primazia entre os crimes 
mais graves, pois é o atentado contra a fonte mesma da ordem e segurança 
geral, sabendo-se que todos os bens públicos e privados, todas as 
instituições se fundam sobre o respeito à existência dos indivíduos que 
compõem o agregado social. Portanto o crime de homicídio viola o bem mais 
valioso do homem que é a vida. 

 
Diante da concepção exposta acima, o Homicídio pode ser definido 

então como a destruição da vida humana alheia por outrem. O simples fato de “matar 

alguém” viola o “direito à vida”, direito e garantia fundamental descrito no artigo 5º da 

Constituição Federal de 1988. Outrossim, o crime em epígrafe possui várias decisões 

judiciais sobre o tema, como esta citada abaixo julgada pelo Tribunal de Justiça do 

Distrito Federal, com publicação na data 13/07/2015.   
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PENAL E PROCESSUAL. RECURSO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. 
HOMÍCÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO SEGUIDO DE FURTO 
SIMPLES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE COM OFENSA AO PRINCÍPIO DA 
CORRELAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PROVA SATISFGATÓRIA DA 
MATERIALIDADE DO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA E DE INDÍCIOS 
DE AUTORIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO 
MANTIDA. 1 Réu pronunciado por infringir o artigo 121, § 2º, incisos II e IV, e 
§ 4º, mais o artigo 155 do Código Penal, por haver matado desafeto, depois 
de se recusar a praticas homossexuais. Ele fora contratado pela vitima para 
fazer trabalhar na sua casa e no domingo, quando ambos assistiam a uma 
partida de futebol pela televisão, depois de farta ingestão de bebidas 
alcoólicas, o dono da casa teria tentado induzi-lo à prática de sexo, sendo 
então agredida, amarrada e amordaçada. Subjugada dessa forma, a vítima 
foi agredida com uma machadada na cabeça e depois atingida na mesma 
região com um tiro à queima-roupa. Consumado o ato, o réu fugiu do local 
conduzindo o automóvel da vítima. 2 Não há violação ao princípio da 
correlação quando a sentença de pronúncia se mostra consentânea com a 
denúncia aditada no curso da demanda, depois que a perícia técnica 
confirmou que a causa mortis proviesse de disparo de arma de fogo, e não 
de golpe de machado, como parecia a princípio e constava da denúncia 
original. 3 Sendo mero juízo de admissibilidade da acusação perante o 
Tribunal do Júri, a pronúncia ocorre quando há prova da materialidade de 
crime doloso contra a vida e de indícios que permitam imputar a alguém a 
sua autoria Mantém-se as circunstâncias qualificadoras não manifestamente 
improcedentes, cabendo ao juízo natural da causa analisar os fatos e decidir. 
Aos jurados caberá apreciar a alegação de legítima defesa e o crime conexo 
de furto. 4 Recurso desprovido. 
(TJ-DF - RSE: 20141310024246  , Relator: GEORGE LOPES LEITE, Data de 
Julgamento: 02/07/2015, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado 
no DJE : 13/07/2015 . Pág.: 71)  

 

Neste caso concreto, ocorreu o crime de homicídio duplamente 

qualificado seguido de furto simples. Apesar da alegação de nulidade com ofensa ao 

princípio da correlação, o recurso foi considerado improcedente diante da prova 

suficiente da materialidade do crime doloso contra a vida e dos indícios de autoria 

imputados ao réu em questão. 

 

3.2   DISTRIBUIÇÃO ETÁRIA DOS HOMICÍDIOS PROVOCADOS POR ARMAS DE 

FOGO NO BRASIL 

 

De acordo com os estudos do Mapa da violência, 2015, entre 1980 e 

2012, perto de 880 mil indivíduos morreram por disparos de algum tipo de Arma de 

Fogo. Conforme os dados expostos na Tabela 1 abaixo, durante este período, as 

vítimas passaram de 8.710 no ano de 1980 para 42.416 em 2012, um aumento 

significativo de 387,0% (WAISELFISZ, 2015). 

Ainda, de acordo com os estudos de Waiselfisz (2015), além da 

crescente taxa de mortalidade da população total destacada, percebe-se também que 
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o crescimento da mortalidade por armas de fogo entre os jovens de 15 a 29 anos 

passou de 4.415 vítimas em 1980, para 24.882 em 2012. Houve 463,6% de aumento 

nos 33 anos decorridos entre as datas retro mencionadas. 

TABELA 1 – Número de vítimas letais por armas de fogo na população total e na jovem segundo 

causa básica. Brasil 1980/2012 
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Fonte: SIM/SVS/MS apud Waiselfisz, 2015 

De acordo com o gráfico 1, o qual apresenta a evolução das taxas de 

homicídios desde o ano de 2002 ao ano de 2012, pôde-se constatar que a taxa de 

homicídios em 2012 se assemelhou a de 2002, a qual contribuiu com a ideia de que 

mesmo após o advento do Estatuto do Desarmamento, que se efetivou no final do ano 

de 2003, onde as taxas chegaram até 25,2 por 100 mil habitantes o ano de 2007, a 

partir de  2008 as taxas alavancaram de forma drástica atingindo a taxa de 29 

homicídios por 100 mil habitantes. 

 

GRÁFICO 1 – Evolução das taxas de homicídios no Brasil. 2002/2012  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: SIM/SVS/MS, apud Waiselfisz, 2015 

 

Durante o período analisado, foram 60.147 homicídios na faixa dos 0 

aos 19 anos e 139.523 na faixa dos 20 aos 29 anos. De acordo com MELO (2010), 

em 2000, 38,1% das mortes de jovens de 15 a 24 anos de idade ocorreram por 

motivos de questões culturais, nos papéis de gênero que impelem os adolescentes 

homens a assumirem atitudes e comportamentos de maior exposição e 

vulnerabilidade (MELO, 2010). A Tabela 2, exposta abaixo, apresenta as taxas de 

mortalidade por Armas de Fogo – AF, segundo idade simples e a distribuição etária 

das mortes por armas defogo no ano de 2012. 
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TABELA 2 – Taxas de mortalidade por AF segundo idade simples. Brasil 2012 

 

         Fonte: SIM/SVS/MS apud Waiselfisz, 2015 

 

Como se pode observar a maior concentração de mortalidade 

encontra-se nas idades jovens, atingindo o pico aos 19 anos de idade, quando os 

óbitos por AF atingem a marca de 62,9 mortes por 100 mil jovens, conforme demonstra 

o Gráfico 2 a seguir. 

 

 
Gráfico 2. Taxas de mortalidade por AF e idades simples no Brasil em 2012 
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Fonte: SIM/SVS/MS apud Waiselfisz, 2015 
 
 

Assim, baseado nas informações do Subsistema de Informação sobre 

Mortalidade – SIM em relação à distribuição das taxas de homicídio, por faixa etária, 

a partir do gráfico 2, nota-se que a maior incidência encontra-se na faixa etária jovem, 

dos 15 aos 29 anos, sendo a fase crítica dos 19 aos 24 anos de idade (WAISELFIZ, 

2015). 

 

3.3   DISTRIBUIÇÃO ETÁRIA DOS HOMICÍDIOS PROVOCADOS POR ARMAS DE 

FOGO NO ESTADO DE GOIÁS 

 

Após a realização de estudos mais recentes, por meio da análise de 

dados informados pela Seção de Análise Criminal da Gerência do Observatório de 

Segurança Pública da Secretaria Estadual de Segurança Pública do Estado de Goiás, 

pôde-se analisar que o quantitativo de homicídios provocados por armas de fogo, no 

período correspondente entre janeiro de 2015 à 30 de setembro de 2015, foram 

contabilizados 1930 homicídios no estado de Goiás, sendo que 1336 foram 

provocados por armas de fogo, 325 por armas brancas e 226 provocados por outros 

objetos como pedra, fogo, gás e outros, conforme é demonstrado no gráfico 3 abaixo 

(MESQUITA, 2015). 

 

Gráfico 3 – Instrumentos utilizados para pratica de homicídios no Estado de Goiás em 2015 

 
Fonte: MESQUITA, 2015 
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Observa-se que aproximadamente 70% dos homicídios 

contabilizados em Goiás foram provocados por armas de fogo. Tal informação 

coincide com os estudos realizados e descritos no Mapa da Violência de 2015, o qual 

retrata que mais de 70% dos homicídios acontecidos no País também foram 

provocados por arma de fogo. Uma realidade que merece atenção das autoridades, 

no que tange a mudança urgente de nossas legislações e investimento tanto na 

Segurança Pública como também no Sistema Prisional. É evidente que num País que 

queira se ver livre destes altos níveis de mortalidade também deva focar os seus 

investimentos na Educação e Cultura da sociedade (MESQUITA, 2015). 

Outro fator aqui analisado, é que a grande maioria dos homicídios está 

relacionado à outros tipos de crimes como tráfico, roubo entre outros. Algumas 

pesquisas têm destacado a relação entre a criminalidade organizada e a mortalidade 

violenta, em especial o tráfico de drogas (ZALUAR 1999; BEATO et al, 2001). 

Geralmente, o armamento utilizado por estes infratores penais em sua grande maioria 

são ilegais advindos de tráfico ilegal de armas de fogo. Diante disto, Costa (2011, p. 

353) ainda acrescenta em seus estudos que: 

Três grandes tendências podem ser observadas, no contexto 
contemporâneo: a) o aumento dos crimes contra o patrimônio, 
particularmente os roubos, furtos e extorsão mediante sequestro; b) a 
emergência de novas dinâmicas relacionadas à criminalidade organizada, em 
especial, o tráfico internacional de drogas; e c) o aumento dos conflitos 
intersubjetivos violentos. 

 
Assim, as taxas de homicídios provocados por armas de fogo tende a 

aumentar quando se verifica algum tipo de envolvimento com essas atividades 

supramencionadas. 

 

3.4 FATORES QUE CONCORREM PARA A EXPLICAÇÃO DOS ELEVADOS NÍVEIS 

DE HOMICÍDIOS PROVOCADOS POR ARMAS DE FOGO  

 

Em relação a facilidade de acesso a armas de fogo WAISELFISZ 

(2013), expõe que o arsenal de armas de fogo em mãos da população é vasto, 

estimado em 15,2 milhões, sendo 6,8 registradas e 8,5 não registradas. Contudo não 

é só essa farta disponibilidade de armas de fogo, e as facilidades existentes para sua 

aquisição, que levaram os níveis de violência letal do Brasil a limites surpreendentes 

e insuportáveis. É também a decisão de utilizar essas armas para resolver qualquer 
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tipo de conflito interpessoal, na maior parte dos casos, banais e circunstanciais 

(WAISELFISZ,2013).  

A respeito da Impunidade e da fragilidade das leis, nota-se que dentre 

os fatores culturais e morais que facilitam os homicídios e toda a dinâmica social da 

violência a eles associada encontra-se a impunidade geral em relação às várias 

formas de delinquência e contravenções, passando à sociedade a ideia de que o crime 

compensa. De acordo com Bercovich et al.(1998), essa situação endêmica persiste 

em relação a infrações políticas e econômicas, cometidas por pessoas influentes e 

das classes mais favorecidas, assim como em relação a crimes de traficantes de 

drogas, de banqueiros do bicho e dos que cometem chacinas em que, quase sempre, 

existe a presença ou o conluio de policiais (BERCOVICH et al, 1998).  

De forma singular, as mudanças demográficas também influenciam, 

à chamada “onda jovem”, o que demonstra que, nos últimos anos, uma sociedade 

com a presença de um número de adolescentes e jovens como nunca antes ocorrido. 

De acordo com Soares (2002), os jovens são, pela psicologia da idade, irrequietos, 

rebeldes e transgressores. Os estudos demográficos mais recentes revelam uma 

curva de maior representação de pessoas nas faixas etárias entre 12 e 24 anos nos 

últimos anos e é nas faixas de 15 a 29 anos que se concentram os homicídios 

(SOARES, 2002). 

Wallace et al.(1996) e Lester (1990) destacam em seus respectivos 

trabalhos a questão da desigualdade de renda. Alguns pesquisadores entendem que 

esta tem sido efeito sobre a qualidade de vida. Pois aumenta o nível de frustração e 

de estresse, promove um clima de tensão social, ruptura de laços familiares e uma 

dinâmica complexa de fenômenos sociais destrutivos, dentre os quais, 

comportamentos auto e hetero destrutivos, crescimento de criminalidade e abuso de 

álcool e drogas (WALLACE et al., 1996; LESTER, 1990). 

As pesquisas apresentadas por Szwarcwald et al (1999), afirmam que 

a taxa de homicídios foi o problema de saúde que mais se correlacionou aos níveis 

de desigualdade de renda no Brasil. Esse comparativo destaca que a questão da 

violência urbana entre os jovens brasileiros não pode estar separada da diferença 

presente na sociedade.  O estudo apresenta de forma clara que a falta de informação 

e a ausência do trabalho em massa e por tempo indeterminado, presentes no modelo 

econômico e da reestruturação produtiva, trazem influencias sociais para o Brasil. 
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Dentre elas pode-se citar, o aumento da exacerbação social, a potencialização de 

atividades ilegais e das taxas de homicídio (SZWARCWALD et al, 1999). 

De acordo com Soares (2002), os jovens brasileiros exigem da 

sociedade por mercado de trabalho, por vagas em escolas e universidades, por 

qualificação profissional, pela inserção na cidadania. No mercado de consumo e seus 

anseios coincidem com uma crise sem precedentes de oportunidades, de decadência 

salarial e de inadequação ou de inexistência de políticas sociais adequadas. A falta 

de resposta e a fraqueza do Estado obrigam tais jovens a buscarem melhores 

condições financeiras (SOARES, 2002).  

Diante de tais problemáticas, jovens pobres são considerados como 

as maiores vítimas de homicídios. Eles se inserem no mercado ilícito das drogas 

proibidas que lhes propiciem dinheiro de forma rápida e “fácil”, reconhecimento entre 

os pares e acesso ao consumo de bens. Situação esta na qual dificilmente teriam 

acesso pelas vias legais, por causa do desemprego estrutural e conjuntural, de sua 

baixa qualificação profissional e da forte queda dos salários no mercado formal de 

trabalho. Contudo, vários estudiosos mostram que os militantes do comércio varejista 

de drogas defendido por armas não costumam viver mais que 25 anos 

(MINAYO,2003). 

 

3.5 ESTATUTO DO DESARMAMENTO 

 

Em 22 de dezembro de 2003, o então Presidente da República, Luis 

Inácio Lula da Silva, decretou e sancionou a Lei nº 10.826, que versa sobre o “registro, 

posse e comercialização de armas de fogo e munição, sobre o Sistema Nacional de 

Armas – Sinarm, que define crimes e dá outras providências”. Tal lei ficou conhecida 

como o “Estatuto do Desarmamento”. Esta foi criada devido a cultura que se 

desenvolveu em torno das armas de fogo no Brasil a qual é a de repulsa, aversão – 

“visão antiarmas”, como também possui circunscrição em todo o território nacional, 

tendo como objetivo a redução dos índices de criminalidade e a pacificação dos 

conflitos existentes no país. Com a sua criação, a sociedade esperava a redução da 

violência armada, o que acabou não acontecendo, sendo a frustração social o 

principal fator que contribuiu para a ruína do mesmo (BRASIL, 2003). 

Dentro desta perspectiva, estudos remontam que o crime de 

homicídio praticado por armas de fogo não acompanhou a redução da circulação de 
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tais armas no país. Várias são as vertentes para supor o motivo desta falha, pois, não 

serão medidas como estas que coibirão as práticas crescentes de crimes. Pelo 

contrário, com o advento do Estatuto do Desarmamento, vários criminosos passaram 

a supor que a maioria quase absoluta dos lares e estabelecimentos comerciais 

brasileiros não possuem defesa armada, tornando-se vulneráveis à criminalidade 

(WAISELFIZ, 2005). 

Segundo estimativas realizadas por Dreyfus e Nascimento (2005), na 

última década o país contava com um vasto arsenal de armas de fogo sendo 15,2 

milhões em mão privadas, 6,8 registradas, 8,5 não registradas, dentre elas 3,8 milhões 

em mãos criminais (DREYFUS E NASCIMENTO, 2005). Os números apresentados 

indicam que as políticas, se conseguiram conter a tendência do auto crescimento da 

mortalidade por armas de fogo no país, não tiveram sucesso suficiente ou força para 

reverter o processo e fazer os números regredirem (WAISELFISZ, 2013). 

No ano de 2014, o Movimento Viva Brasil – MVB publicou uma 

pesquisa constando o fato de que enquanto o Brasil se orgulha de ser pacífico, sem 

guerras, sem conflitos, com campanhas de desarmamento, com uma das leis mais 

restritivas do mundo para armas de fogo, mesmo sendo o país campeão em números 

brutos de homicídios por ano, sendo quase 60 mil. Enquanto que, nos Estados Unidos 

da América existem mais de 10 milhões de armas entrando no mercado e 

abastecendo o mercado civil anualmente a cultura americana, demonstram por meio 

de números divulgados pelo FBI em seu relatório semestral sobre crimes violentos e 

contra a propriedade, que os crimes violentos, entre eles homicídios e estupros, 

tiveram uma queda de 4,6% no primeiro semestre de 2014 em comparação ao mesmo 

período de 2013. Já os crimes contra o patrimônio tiveram uma queda mais expressiva 

ainda de 7,5% (MOVIMENTO VIVA BRASIL, 2014). 

Na atual cultura, a qual afirma as práticas violentas, o alto número de 

arsenal de armas de fogo presente no país faz com que tenhamos indicadores e morte 

matadas iguais ou maiores aos dos países que vivem em guerras ou conflito civil 

armado. Diante destas premissas, as manifestações, de forma especial no Congresso 

Nacional obtiveram um crescimento significativo á favor da revisão ou até mesmo o 

cancelamento do Estatuto do Desarmamento, tendo como objetivo permitir que cada 

cidadão ao atingir a maior idade (18 anos) possa ter acesso a um número mais 

elevado de armas de fogo. Uma vez que o atual Estatuto autoriza que cada cidadão 
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com idade acima de 25 anos possa ter, de forma legal até 6 armas de fogo 

(WAISELFISZ, 2015). 

 

4 CONCLUSÃO 

 

O tema da violência, em geral, e o da criminalidade em particular, tem 

tido crescente atenção diante das ocorrências nos últimos anos, como também o 

problema das armas de fogo, seu uso, sua posse e sua distribuição na sociedade. A 

partir de dados estatísticos regionais, nacionais e internacionais sobre a mortalidade 

por armas de fogo foi possível delinear comparações históricas e sociais ao longo dos 

tempos. A evolução dos índices de mortalidade provocados por armas de fogo não foi 

homogênea ao longo dos anos, oscilaram diferentemente entre regiões e períodos da 

história.  

No período correspondente aos anos de 1990 à 2003, o crescimento 

foi sistemático e constante, que seguiu um ritmo acelerado de 6,8% ao ano. Após 

atingir a marca de 39.300 mortes no ano de 2003, os números, num primeiro 

momento, caíram para aproximadamente 37 mil, mas depois de 2008 oscilaram em 

torno das 39 mil mortes anuais para dar um salto em 2012 para 42.400 mortes 

provocadas por armas de fogo. 

Ainda de acordo com o Mapa da Violência de 2015, a taxa de 

homicídios de 2002 é praticamente igual à de 2012, sendo 21,7 óbitos por arma de 

fogo por 100.000 habitantes. Leva-se em consideração que o número de habitantes 

no país aumentou o que nos remete a refletir se de fato com o advento do Estatuto do 

Desarmamento realmente trouxe eficácia ou não em seus objetivos. De 1980 até 

2012, morreram mais de 880.386 pessoas vitimadas por disparo de armas de fogo. E 

destas 880 mil mortes citadas, 497.570 eram jovens na faixa de 15 e 19 anos de idade. 

São dados extremamente alarmantes. 

Assim, este trabalho pode-se demonstrar a questão da distribuição 

etária dos homicídios provocados por armas de fogo no Brasil, demonstrando inclusive 

que, ainda com uma das leis mais restritivas do mundo no que se refere a armas de 

fogo, o Brasil está, de acordo com o Mapa da Violência 2015, entre os 11 países que 

mais possui homicídios em números absolutos, corroborando com a constatação da 

ineficácia do desarmamento em reduzir estes índices. Embora o interesse fosse de 

punição de fatos que comprometessem bens e valores individuais e sociais, existem 
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fatos e dados que demonstram o prejuízo da garantia constitucional e de recursos 

essenciais à plenitude da defesa, que poderiam ser advindos com a criação de um 

Estatuto do Armamento. 
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A RESSOCIALIZAÇÃO DO EGRESSO DO SISTEMA PRISIONAL 

 

THE RESOCIALIZATION OF EGRESS THE PRISON SYSTEM 
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Ronney Francisco de Miranda18 

RESUMO 
A ressocialização do egresso do sistema prisional é fator que gera grande debate e 
discussão, quanto a dificuldade do mesmo ser inserido novamente na sociedade. Ser 
egresso é ser pessoa distinta das demais na sociedade, pois o menosprezo, o 
sentimento de inferioridade a ele indicada é fator comum as pessoas que se 
encontram nesta situação. Cabe ao trabalho em questão referenciar alguns pontos 
para esta ressocialização do homem ao meio comum. Sendo esta pesquisa 
desenvolvida em relevância as formas que podem ser eficazes para esse reingresso 
em sociedade, pois estar na situação de egresso do sistema prisional é estar à 
margem dos demais que convivem diariamente entre si. Para isso a ressocialização 
do egresso do sistema prisional é questão pouco discutida e divulgada, um trabalho 
único aqui é desenvolvido para a transparência das possíveis possibilidades advindas 
para uma melhoria significativa do homem expurgado e seu retorno para a convivência 
em sociedade. 
Palavras-chaves: Discussão, Possibilidades; Sociedade, Trabalho. 
 

 

ABSTRACT 
The rehabilitation of the prison system egress is a factor that generates much debate 
and discussion, as the difficulty of the same be reinserted in society. Being egress is 
to be distinguished from the other person in society, because the contempt, the feeling 
of inferiority to him indicated is common factor people who are in this situation. It is up 
to the job in question some reference points for this resocialization of man to common 
means. As this research developed in relevant forms that can be effective for this re-
entry into society, because being on the egress situation of the prison system is to be 
on the margins of others who live daily with each other. For this the rehabilitation of the 
prison system egress is little question discussed and disclosed, a single job here is 
developed for the transparency of potential opportunities arising for a significant 
improvement of man expunged and his return to life in society. 
Keywords: Discussion, Possibilities; Society, Work. 
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1 INTRODUÇÃO 

Neste trabalho será demonstrado que estar em uma condição de 

egresso não significa literalmente merecer estar excluído da sociedade, formas e 

meios serão demonstrados para um possível e efetivo resgate desta pessoa ao 

convívio social.  

A Ressocialização do Egresso do Sistema Prisional é uma questão 

importante no Direito Penal é necessário saber quem se enquadra na situação de 

egresso deste sistema. 

A definição de quem é egresso do sistema prisional, é dada pela Lei 

de Execuções Penais (LEP) a Lei nº 7.210/1984, onde por ela em seu art. 26 se 

distingue dois tipos de egressos, os quais são identificados no inciso I, o liberado 

definitivo, pelo prazo de 1 (um) ano a contar da saída do estabelecimento e o inciso 

II, o liberado condicional, durante o período de prova. 

 Cabe ao Estado prover meios para a reinserção deste cidadão na 

sociedade, com oportunidades justas de crescimento sendo elencadas a educação e 

o trabalho os quais dignificam o homem em uma sociedade capitalista e para ambas 

a qualificação é essencial para uma notória e real ressocialização. 

 Dessa forma o presente trabalho vem abordar problemas que o 

egresso do sistema prisional tem no pós liberdade, com dificuldades para serem 

inseridos após a qualificação no mercado de trabalho, pois ser egresso basicamente 

é carregar consigo um peso grande que muitos possíveis empregadores deixam de 

colaborar com essa ressocialização até mesmo por temerem o desconhecido, temer 

o que poderia vir acontecer com as pessoas a voltar destes trabalhadores distintos 

pela situação dos comuns. 

 

2 METODOLOGIA 

A pesquisa se deu no âmbito do Sistema Penitenciário pois tratamos 

de homens e mulheres advindos do enclausuramento, advindo do cárcere os quais 

são denominados como Egressos, pessoas que cumpriram sua pena ou parte dela e 

que estão sob a responsabilidade do Estado em fornecer meios e formas para que os 

mesmo não cometam delitos e não reincidam quanto ao seu aprisionamento, tendo 

isto fator preponderante a pesquisa denota que o trabalho, o estudo, e a igualdade de 

oportunidades são fatores que corroboram para uma melhor qualidade de vida do ex-
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detento e com uma melhora significativa de oportunidades o mesmo possivelmente 

tenderá após sua qualificação profissional deixar as estatísticas movidas pela 

criminalidade e de fato ser ressocializado junto a sociedade existente. 

O trabalho tem caráter preponderante qualitativo está mais 

relacionado no levantamento de dados sobre as motivações de um grupo, em 

compreender e interpretar determinados comportamentos, a opinião e as expectativas 

dos indivíduos de uma população pois é exploratória. 

Para um melhor entendimento metodológico, entendemos 

metodologia o caminho do pensamento e a prática exercida na abordagem da 

realidade. Ou seja, a metodologia inclui simultaneamente a teoria da abordagem (o 

método), os instrumentos de operacionalização do conhecimento (as técnicas) e a 

criatividade do pesquisador (sua experiência, sua capacidade pessoal e sua 

sensibilidade). A metodologia ocupa um lugar central no interior das teorias e está 

referida a elas, distinguindo a forma externalizada com que muitas vezes é abordado 

o processo de trabalho científico.  

Esta externalidade se manifesta quando apenas usamos técnicas e 

instrumentos para chegar ao conhecimento sem entrar no mérito do sentido das 

indagações ou sem levar em conta os conceitos e hipóteses que as fundamentam. Na 

verdade, a metodologia é muito mais que técnicas. Ela inclui as concepções teóricas 

da abordagem, articulando-se com a teoria, com a realidade empírica e com os 

pensamentos sobre a realidade. 

A análise dos dados obtidos neste estudo seguirá proposta de 

interpretação presente na obra da qual se distingue metodologia de técnicas. Ao final 

da coleta, os dados serão analisados a partir do conteúdo evidenciado, resguardando 

o sigilo e a ética da pesquisa. 

 

3 RESULTADO E DISCUSSÃO 

Contexto histórico, a história da violência é a história do Homem. 

Surge com ele e o acompanha através dos tempos. Nos primórdios, a ação era 

individual, ou seja, o revide era de indivíduo contra o indivíduo. Mais tarde, passou a 

ser uma reação não só de um indivíduo, mas, também, de seu grupo contra o suposto 

ofensor.  

No entanto, a arbitrariedade e a desproporção do revide, bem como 

o enfraquecimento dos grupos que se confrontavam, deixavam um saldo de mortos 



MATOS, I.A.; PERLA, G.C.S.; FARIA, E.A.S.; MIRANDA, R.F.. A ressocialização do egresso do... 

Revista Eletrônica Faculdade Lions, Volume VI. Número 2. Ano 3 - 2016/2 - ISSN 2358-6079 
98 

considerável levando a uma crescente necessidade de intervenção por parte da 

monarquia, surgindo, então, o Código de Hamurábi. Daí em diante, as maneiras de 

lidar com atos considerados violentos, em suma, de punir, sofreram grandes 

variações, considerando as idades tradicionais da História Universal - Antiguidade, 

Idade Média e Idade Moderna.  

A evolução das ideias nas sociedades é lenta e a necessidade de 

que não se repitam os mesmos equívocos do passado é uma constante preciosa nos 

tempos modernos, a qual há de se cultivar. (Gerais: Revista Interinstitucional de 

Psicologia, Encarceramento Humano: Uma Revisão Histórica) 

As primeiras prisões com finalidade de pena, os primeiros modelos 

de prisão-pena surgiram nos Estados Unidos da América no século XVIII. Em Walnut 

Street, Filadélfia, no ano de 1776, foi construído o primeiro modelo de prisão-pena. 

Ficou conhecido como sistema filadélfico ou solitary confinement. Recebeu a 

influência dos Quackers e dos cidadãos mais respeitáveis daquela época, como 

Benjamim Franklin.  

A característica principal desse sistema era o isolamento na cela 24 

horas por dia, a meditação e a oração. Dormiam, alimentavam-se e trabalhavam nas 

próprias celas sob rigorosa lei do silêncio. O objetivo principal era estimular o remorso, 

o arrependimento, a meditação e a oração. A principal razão de seu fracasso foi o 

espantoso crescimento de sua população carcerária. E a principal crítica a ele foi 

referente à tortura refinada que o isolamento produzia (Carvalho Filho, 2002). 

O surgimento do regime progressivo de cumprimento da pena, é com 

a adoção do sistema progressivo ou mark system (sistema de vales) que se consolida 

a pena privativa de liberdade. O regime progressivo de cumprimento da pena teve 

origem na Inglaterra e foi desenvolvido pelo Capitão Alexander Maconochie por volta 

do ano de 1840, na ilha de Norfolk, Austrália (Carvalho Filho, 2002). 

A história do cárcere no Brasil, o cárcere teve seus contornos 

delineados no âmago da sociedade escravista brasileira do século XIX. Anteriormente 

à aplicação de prisão-pena, vigorava um sistema corporal, marcado por punições 

públicas, por meio de açoites, aplicação da pena de morte pela forca, desterro, as 

galés e a imposição dos trabalhos forçados dos senhores sobres seus escravos 

(ROIG, 2006).  

Com o fim da escravidão e o início da República, começa a se formar 

uma cultura voltada para as questões relacionadas ao modo de punir e com os locais 
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destinados a custodiar os presos. O decreto de 1821, firmado pelo príncipe D. Pedro, 

já simbolizava uma nova leitura sobre como deveriam ser os lugares para encarcerar 

(CARVALHO FILHO, 2002).  

Como não havia uma arquitetura específica para esse fim, foi 

necessário adaptar quartéis, ilhas, fortalezas, prisões eclesiásticas e até conventos 

como instalações prisionais. Mas essas adaptações forçadas e erigidas sob o discurso 

de humanização da pena não foram suficientes para a garantia de um local adequado 

para o cumprimento da pena. 

A capacitação profissional é ponto forte para um possível ingresso 

deste homem advindo do sistema e o uso de sua mão de obra após qualificada junto 

aos demais trabalhadores do processo convencional. 

Cabe ao Estado o qual tem o dever de propiciar a reinserção na 

sociedade do egresso do sistema prisional em condições mais favoráveis quando 

comparadas àquelas anteriores ao seu aprisionamento, ofertar medidas eficazes a 

serem empregadas. 

Não há facilidade para reinserir este homem, este egresso na 

sociedade pois ela carrega consigo o conservadorismo, o medo do desconhecido e o 

preconceito em face de grupos existentes a sua margem. 

A violência, a falta de oportunidade da sociedade, a falta de estrutura 

familiar em seu meio, a não escolarização sobremaneira poderá incentivar o egresso 

do sistema prisional a reincidir-se criminalmente, cabendo ao Estado efetivar medidas 

para que evite esta possibilidade fatídica. 

O encarceramento, a falta de estabilidade financeira, a falta da 

estrutura familiar são fatores por vezes eficazes para o cometimento de crimes por 

pessoas, o sistema capitalista proporciona isso, pois o que o revela é o poder de 

compra dos indivíduos sob este sistema e a visão perimetral no âmbito carcerário 

quanto no âmbito pós o cárcere tem que corroborar com mecanismos para a não 

efetivação das reincidências por estas pessoas que ao saírem da situação de custódia 

reinserirem em meio a sociedade. Cabe ao Estado patrocinar formas para a efetivação 

das medidas benéficas aos ex-reclusos como educação e qualificação profissional. 

Na atualidade do sistema prisional, não basta simplesmente afirmar 

quais são os direitos sociais do preso e que eles devem ser implementados como 

forma de ressocialização dos “reeducandos”. 
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A aplicação da Lei de Execução Penal, o Departamento 

Penitenciário Nacional – DEPEN é o órgão da União destinado a acompanhar a 

aplicação da Lei de Execução Penal e as diretrizes da política criminal emanadas do 

Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, sendo sua principal finalidade 

“viabilizar as condições para que se possa implantar um ordenamento administrativo 

e técnico convergente ao desenvolvimento da política penitenciária”, além de ser “o 

órgão gestor do Fundo Penitenciário Nacional 

O artigo 72 da LEP aponta quais são as funções desse referido 

órgão: “I – acompanhar a fiel aplicação das normas da execução penal em todo o 

território Nacional; II – inspecionar e fiscalizar periodicamente os estabelecimentos e 

serviços penais; III – assistir tecnicamente as unidades federativas na implantação 

dos princípios e regras estabelecidas na Lei; IV – colaborar com as unidades 

federativas, mediante convênios, na implantação de estabelecimentos e serviços 

penais; V – colaborar com as unidades federativas para a realização de cursos de 

formação de pessoal penitenciário e de ensino profissionalizante do condenado e do 

internado 

Toda estrutura social moderna é dividida em classes econômicas. O 

sistema de produção capitalista vigente termina por criar lacunas cada vez maiores 

entre elas, implicando em uma grande diferença socioeconômica e cultural. Devido a 

estes choques de interesses entre as classes, há evidente proscrição de condutas 

comuns a certos grupos sociais (independendo de serem de classes dominantes ou 

dominadas, contudo, as diferenças revelam se mais entre as segundas). Tais 

condutas passam a ser repudiadas (punidas) pelo grupo social mais forte, por serem 

contrárias ao seu padrão e interesses; Portanto, nasce a “conduta desviante” 

(ANDRADE, 1997, p.4852; CUÑARO, 1992, p. 2730). 

Generalidades, estabelece o art. 10 da Lei de Execução Penal que 

“a assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando prevenir o crime 

e orientar o retorno à convivência em sociedade”. E arremata o parágrafo único: “A 

assistência estende-se ao egresso”. 

Tem por objetivo evitar tratamento discriminatório e resguardar a 

dignidade da pessoa humana. 

O objetivo da assistência, como está expresso, é prevenir o crime e 

orientar o retorno à convivência em sociedade. (MARCÃO. 2013, p.41) 
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A assistência social, a execução penal tem como uma de suas 

finalidades a ressocialização do executado. 

“Essa ressocialização, depois de longo afastamento e habituado a uma vida 
sem responsabilidade própria, traz, ao indivíduo, dificuldades psicológicas e 
materiais que impedem a sua rápida sintonização no meio social. Eis por que 
o motivo de se promover, sempre que possível, por etapas lentas, a sua 
aproximação com a liberdade definitiva” (LAJE. 1965, p.65). 

 

A assistência social tem por finalidade amparar o preso e o internado 

e prepará-los para o retorno à liberdade de acordo com o Art. 22 da LEP. 

No campo penitenciário, segundo Armida Bergamini Miotto, a 

assistência social tem fins paliativo, curativo, preventivo e construtivo. 

Ensina a jurista que o fim paliativo visa “aliviar os sofrimentos 

provindos da situação de ‘delinquente, condenado, preso’ (status de condenado)”. O 

fim curativo busca “propiciar aos presos condições para viver equilibradamente (em 

todos os planos da pessoa biológico, psicológico, social e espiritual), na situação de 

presos (com o status de condenado), a fim de que, recuperada a liberdade, não tornem 

a delinquir (reincidir), mas vivam normalmente (i. é, de acordo com as normas), 

honestamente, em todos aqueles planos”. O fim preventivo procura “obviar problemas 

e condições sociais que constituam estímulos para a delinquência, ou obstáculo para 

a reinserção dos liberados condicionalmente e dos egressos, no convívio familial, 

comunitário, social”. Em arremate, o fim construtivo almeja “melhorar as condições 

sociais e elevar o nível de vida, quer dentro das prisões (do que os presos vão 

aproveitar direta e imediatamente), quer fora das prisões (naquilo que há de se refletir 

sobre os presos, imediatamente ou no futuro, quando liberados ou egressos)” 

(MIOTTO. 1975, p. 416). 

A assistência ao egresso, considera-se egresso o liberado definitivo, 

pelo prazo de um ano, a contar da saída do estabelecimento penal, e o liberado 

condicionalmente, durante o período de prova. 

Dispõe o art. 25 da Lei de Execução Penal que a assistência ao 

egresso consiste: na orientação e apoio para reintegrá-lo à vida em liberdade (inc. I); 

e na concessão, se necessário, de alojamento e alimentação, em estabelecimento 

adequado, pelo prazo de dois meses (inc. II). 

O trabalho dignifica o homem, já se disse. Cabe ao serviço de 

assistência social colaborar com o egresso para a obtenção de trabalho, buscando, 
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assim, provê-lo de recursos que o habilitem a suportar sua própria existência e a 

daqueles que dele dependem. 

Ajustado ao trabalho, sua força produtiva irá não só contribuir para o 

avanço social, mas, principalmente, irá afastá-lo do ócio, companheiro inseparável das 

ideias e comportamentos marginais. 

São conhecidas as dificuldades que encontram os estigmatizados 

com a tatuagem indelével impressa pela sentença penal, no início ou mesmo na 

retomada de uma vida socialmente adequada e produtiva. A parcela ordeira da 

população, podendo escolher, no mais das vezes não faz a opção de contratar ou 

amparar um ex-condenado, seja qual for o delito cometido, até porque reconhece a 

falência do sistema carcerário na esperada recuperação, mas desconhece ou não 

assume sua parcela de responsabilidade na contribuição para a reincidência. 

Não que com isso se pretenda que cada cidadão sacrifique sua 

tranquilidade com a contratação ou amparo de determinada pessoa, quando poderia 

contratar ou amparar outra. Apenas não se deve esquecer esse dado importante e 

agir, sempre, impulsionado por odioso preconceito. 

Na precisa doutrina de Henny Goulart, “a reeducação ou tratamento 

do condenado não esgota seu objetivo no momento em que este deixa a prisão, pelo 

cumprimento da pena ou por haver obtido um dos benefícios legais. Sua ação precisa 

ser complementada com a assistência material e espiritual efetivamente prestada 

tanto ao condenado em vias de liberação, o pré-liberto, como ao egresso, estendendo-

se essa assistência, tanto quanto possível, até à família dos mesmos” (GOULART. 

1975, p.112). 

O Patronato Metropolitano do Estado de Goiás, a Secretaria de 

Estado da Administração Penitenciária e Justiça (SAPeJUS), por meio do Patronato 

Metropolitano do órgão, executa atualmente obras de reestruturação interna em sua 

sede. O Patronato atende cerca de 200 pessoas por mês e conta com o trabalho de 

assistentes sociais e pedagogos.  

De acordo com o Site (www.seap.go.gov.br) O Patronato 

Metropolitano é uma gerência, prevista na lei de execução penal, que tem como 

principal objetivo proporcionar assistência ao egresso e seus familiares. O auxílio 

ocorre por meio do oferecimento de diversas atividades, que visam promover a 

continuidade da vida do detento em comunidade e no mercado de trabalho.  
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Na perspectiva de inclusão social do reeducando para o mercado de 

trabalho após o cumprimento da pena. O trabalho prisional, colocado como objeto de 

pesquisa, possibilitou apreender as relações entre educação e trabalho, vivenciadas 

naquela instituição prisional. Pretendeu-se ainda, saber como as oficinas e cursos 

relacionam-se para cumprir a finalidade ressocializadora da pena, expressa na 

legislação, tendo em vista que as atividades laborais com fins de ressocialização 

previstas na Lei de Execução Penal (LEP), que se constituem tanto obrigação como 

um direito da pessoa em processo de reeducação.  

Assim, foram tratados ainda aspectos históricos do sistema prisional 

no Brasil e as principais leis que o regem. O Serviço Social desenvolvido nessa área 

enfoca o Patronato Metropolitano de Goiânia, suas perspectivas e desafios. 

O patronato público ou particular destina-se a prestar assistência 

aos albergados e aos egressos (art. 78 da Lei n. 7.210/84), com orientação e apoio 

para reintegrá-los à vida em liberdade; na concessão, se necessário, de alojamento e 

alimentação, em estabelecimento adequado, pelo prazo de dois meses, que poderá 

ser prorrogado uma única vez, comprovado, por declaração do assistente social, o 

empenho na obtenção de emprego (art. 25 da Lei n. 7.210/84); orientar os condenados 

à pena restritiva de direitos; fiscalizar o cumprimento das penas de prestação de 

serviços à comunidade e de limitação de fim de semana; colaborar na fiscalização do 

cumprimento das condições da suspensão e do livramento condicional (art. 79 da Lei 

n. 7.210/84). 

A ressocialização do egresso do sistema prisional, com o advento 

da promulgação da Lei de Execução Penal – LEP em 11 de julho de 1984 o Estado 

passa a oferecer maior assistência ao preso, recluso, com a intenção de evitar a 

reincidência, cria-se condições para o encarcerado retornar ao convívio social, com 

isso cabe ao Estado prestar a devida assistência, saúde, material, jurídica, 

educacional, religioso e social. 

A privação da liberdade em decorrência da condenação pela prática 

de atos criminosos é uma penalidade temporária e transitória que, a partir de uma 

série de princípios e garantias legais, assegura a possibilidade de reparação do dano 

cometido, sem prejuízo à integridade física, mental e social do condenado.  

Cabe ao Estado propiciar sua reinserção social, possibilitando-se ao 

indivíduo o retorno à vida em sociedade, em condições mais favoráveis quando 

comparadas àquelas anteriores ao seu aprisionamento. 
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Garantir o apoio ao egresso é importante pelas especificidades 

apresentadas por pessoas afetadas por processos de criminalização e aprisio-

namento. Entretanto, deixar de propiciar apoio ao egresso após o cárcere, seria 

mantê-lo preso a sua condição penal, contribuindo para a perpetuação do estigma de 

ex-presidiário. 

A efetiva inclusão social dos egressos prescinde a superação dos 

estigmas que se sobrepõem à pena e marcam os indivíduos para além da prisão. 

Pressupõe a superação da privação reiterada do acesso às oportunidades sociais. Os 

atos pregressos, o histórico resultante da condenação e a permanente descrença que 

incide sobre essas pessoas perpetuam condições de marginalidade. 

Segundo Rogério Greco: 

“Parece-nos que a sociedade não concorda, infelizmente, pelo menos à 
primeira vista, com a ressocialização do condenado. O estigma da 
condenação, carregado pelo egresso, o impede de retornar ao normal 
convívio em sociedade (2011, p 443)”. 

 

 A pesquisa de campo, para que o trabalho demonstre a realidade 

das pessoas que vivem esta situação, de Egresso do Sistema Prisional, foi 

desenvolvida uma pesquisa a título de entrevista e depoimentos onde as pessoas 

relataram suas dificuldades e aspirações, parte esta que se encontra nos anexos do 

Artigo Científico. As entrevistas foram nos seguintes locais: 

No Patronato Metropolitano de Goiânia-GO foi entrevistada a 

Assistente Social da Secretaria de Segurança Pública a disposição do Patronato a 

Ilmª Srª Nelcina Martins Alves 

Conjuntamente anexado documento relatando a criação do 

Patronato Metropolitano de Goiânia. 

Na cidade de Aparecida de Goiânia-GO, foi colhido depoimento do 

Egresso do Sistema Prisional, o Sr Cleiton Campos de Almeida, ex-detento do 

Presídio Militar do Estado de Goiás, anexado ao Artigo Científico sem qualquer 

alteração (Sic). 

No Presídio Militar do Estado de Goiás, foi colhido depoimento áudio 

visual, com o detento do regime Fechado Osmar Pereira da Silva. 

No Presídio Militar do Estado de Goiás, foi colhido depoimento áudio 

visual, com o detento do regime Fechado Arnaldo Matos Lima, bem como o relato de 

suas próprias palavras anexados sem qualquer alteração (Sic). 
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4 CONCLUSÃO 

Verifica-se que a ressocialização penal está longe de ser alcançada, 

o encarceramento não contribui para esta necessidade, a superlotação, a falta de 

expectativa para o pós cárcere é preocupante, pois em nossa federação as penas tem 

fator inverso ao esperado, a ressocialização é praticamente nula, havendo por estes 

e outros motivos um aumento no efetivo carcerário de reincidências delitivas pelos 

mesmo indivíduos que deixaram a prisão. 

Necessita-se urgente da criação de programas, planos, projetos, 

métodos, meios, políticas públicas na intensão de reintegrar o egresso do sistema 

prisional na sociedade de forma eficaz para que o mesmo não volte ao 

enclausuramento a reincidência, pois esta é a função do Estado, garantias benefícios 

a estas pessoas para a sua inserção no meio comum. 

Pelo que se pode demonstrar o Brasil como nação estruturada tem 

a sua população egressa esquecida. Permanecem diferentes tipos de tratamentos 

entre cidadão comum e o egresso do sistema prisional. Com isso pode-se dizer, em 

tese, que a ressocialização do egresso do sistema prisional ainda não está aberta 

para todos que se encontram nesta situação.  

A condição de vida do egresso penitenciário parece por si só 

evidente. Portador de uma identidade virtualmente deteriorada, construída no curso 

de um projeto de vida em que a situação de inferioridade e desigualdade social pode 

significar um ponto de partida, o cotidiano marcado pelo contato permanente com a 

polícia e com a justiça significa um trânsito necessário e o acesso à prisão uma lógica 

irreversível ele vivencia a experiência mais cruel de sua condição de subalterno, 

justamente ao retomar seus direitos civis. 

A demonstração da necessidade de uma mudança na sociedade 

quanto a aceitação deste cidadão é uma mudança de paradigma, pois existe 

preconceito, discriminação, conservadorismo, no que se refere a não aceitação destas 

pessoas que se encontram na condição de egressos do sistema prisional, mesmo 

sabendo que a Lei de Execução Penal garante esse direito. 

Por fim corroborando com a premissa da Lei 7.210/1984 a qual 

emerge em tal contexto com o intuito de viabilizar da melhor maneira possível a 

recuperação seguida de reinserção do egresso do sistema prisional a vida em 

sociedade em condições melhores a que tinha quando de seu aprisionamento. 
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 O objetivo da ressocialização é devolver ao detento a dignidade, 

elevar a sua autoestima, por meio da efetivação de projetos que tragam proveito 

profissional. O trabalho, sem dúvidas, é um dos fatores que resgatam a dignidade 

humana do apenado. A falta e políticas públicas e o descaso fazem com que o 

processo de reintegração do apenado fique cada vez mais distante nas penitenciárias 

brasileiras. 
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A REDUÇÃO DA MAIORIDADE PENAL SEGUNDO O PONTO DE VISTA 
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RESUMO 

O presente artigo versa sobre a discussão acerca da redução da maioridade penal 

dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Aborda a evolução histórica da 

implementação dos direitos da criança e do adolescente no Brasil, bem como o estudo 

da delinquência juvenil, relativamente ao ato infracional e quais as medidas a ele 

aplicáveis. Por fim, examina o ponto de vista dos agentes penitenciários goianienses 

em detrimento desta. Para o desenvolvimento das ideias apresentadas, utiliza 

pesquisa bibliográfica, que abrange a análise da Legislação vigente, doutrina e artigos 

jurídicos. 

PALAVRAS-CHAVE: Constituição Federal de 1988. ECA. Emenda Constitucional. 

Redução da Maioridade Penal.  Sistema Prisional. 

ABSTRACT 

This article deals with the discussion about the reduction of criminal responsibility 

within the Brazilian legal system. It discusses the historical evolution of the 

implementation of child and adolescent rights in Brazil, and the study of juvenile 

delinquency in relation to the offense and what measures applicable to it. Finally, it 

examines the views of goianienses correctional officers at the expense of this. For the 

development of the ideas presented, uses literature search, covering the analysis of 

legislation, doctrine and legal articles. 

KEYWORDS: 1988 Federal Constitution. Statute of Children and adolescence - ECA. 
Constitutional amendment. Reductionof legal age. Prison system. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os atos infracionais já se admitiam no Direito Romano, mais 

precisamente com a Lei das XII Tábuas, onde existia um tratamento diferenciado entre 

os adultos e os considerados menores impúberes que eram duramente castigados. 

(CAVAGNINI, 2013). 

Durante o período do Brasil Império, havia uma preocupação com o 

menor infrator, e nascia a Lei Ordinária nº 4.242/1921, após seis anos foi 

regulamentado um novo Código de Menores, em 12 de outubro de 1927 é modificado 

pela Lei 5.228/67, alterada pela Lei 5.539/68 limitando a maioridade penal no Código 

Penal de 1940 aos 18 anos; em 1979 foi promulgada a Lei 6.698/79 vigorando apenas 

em 1990, quando a Lei 8.079/90 entrou em vigor, sendo constituída como Estatuto da 

Criança e do Adolescente–ECA. (SANTOS, 2009).   

O Estado de Goiás não possui estrutura capaz de abrigar tantos 

delinqüentes e que atualmente o Brasil lidera e ocupa o terceiro lugar no ranking dos 

países com maior número de presos, ultrapassando a Rússia, ficando atrás apenas 

dos Estados Unidos e China. Nem por isso somos referência na prevenção da 

violência e da criminalidade, pelo contrário, o que vemos são prisões superlotadas, 

verdadeiras escolas do crime, e um sistema penitenciário falido que não vem 

cumprindo sua função social de controle, reinserção e reeducação dos agentes da 

violência. (LEITE, 2014). 

O menor é considerado incapaz para os atos jurídicos da vida civil ou, 

comercial, conforme o Código Civil Brasileiro Vigente: 

Art. 3o São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da 
vida civil: 
I - Os menores de dezesseis anos. 

 

Já no Código Penal Brasileiro, o legislador adotou o termo inimputável 

ou imputável, de acordo com Cavagnini (2013, pg. 12) seria dizer que: 

É o agente a quem, por motivos particulares ou legais, não se pode atribuir 
com a responsabilidade criminal de certa infração, com ela se exclui ou se 
atenua a culpabilidade, ou seja, a responsabilidade penal.  

Sabe-se que com o aumento do tráfico de Drogas, as mudanças 

sociais, sabemos que o menor, aparece no cenário do crime, justamente porque o 

Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA visa ampara este menor infrator que por 
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sua vez sofrerá apenas por uma medida sócio-educativa, em um prazo máximo de 03 

anos, prevista em seu capitulo IV. 

Pelo exposto, a Comissão Especial sobre a Proposta de Emenda 

Constitucional n.º 171, de 1993, aprovou17 de junho de 2015em destaque da Emenda 

n.º 1/2015, em que a imputabilidade penal passa a ser aos 16 anos: 

Art. 1º. O art. 228 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

 “Art. 228. São penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos 

às normas da legislação especial, ressalvados os maiores de dezesseis anos 

nos casos de: I – crimes previstos no art. 5º, inciso XLIII; 2 II – homicídio 

doloso; III – lesão corporal grave; IV – lesão corporal seguida de morte; V – 

roubo com causa de aumento de pena. Parágrafo único. Os maiores de 

dezesseis e menores de dezoito anos cumprirão a pena em estabelecimento 

separado dos maiores de dezoito anos e dos menores 

inimputáveis”(BRASIL,2012). 

 

A Lei n° 12.594, de 18 de janeiro de 2012, instituiu o Sistema Nacional 

de Atendimento Sócioeducativo – SINASE, ligado à Secretaria de Direitos Humanos 

da Presidência da República. Tal sistema é responsável pela regulamentação e 

execução das medidas destinadas aos adolescentes que se encontrem praticando 

atos infracionais. 

O SINASE (Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo) é 

responsável pela emissão de Levantamento anual dos adolescentes em cumprimento 

de medidas sócio educativas. Sendo assim, em 2012, o Sinase emitiu relatório que 

dentre outras questões relatou o seguinte: 

Os dados do Levantamento Anual referentes ao ano de 2012 da 
Coordenação – Geral do SINASE (SNPDCA/SDH 2014), indicam um número 
total de 20.532 adolescentes em restrição e privação de liberdade 
(internação, internação provisória e semi liberdade), e de 88.022 em meio 
aberto (prestação de serviços à comunidade e liberdade assistida) (conforme 
informações do Censo do Sistema Único da Assistência Social - 2012 -MDS, 
2012). Segundo informações do Censo Demográfico, a população total do 
Brasil é de 190.755.799 pessoas, divididas em 5.564 municípios, com a 
população adolescente (12 a 21 anos) somando 21.265.930 milhões. Quando 
comparado ao número total de adolescentes no Brasil, a porcentagem de 
adolescentes cumprindo medidas sócio educativas de restrição e privação de 
liberdade é de apenas 0,10%; e de apenas 0,41% em medidas sócio 
educativas de prestação de serviços à comunidade (PSC) e liberdade 
assistida (LA). Isso significa uma porcentagem pequena, do ponto de vista 
quantitativo, e que deve ser alvo das políticas públicas, atuando em busca de 
soluções para assegurar que direitos estabelecidos em lei repercutam 
diretamente na materialização de políticas públicas sociais que incluam o 
adolescente em atendimento sócio educativo. (…) Em relação à variação das 
taxas de restrição e privação de liberdade entre 2008 e 2012, podemos 
observar que de 2010 a 2011, houve um aumento de 10,6% nas taxas de 
restrição e privação de liberdade; ao passo que entre 2011 para 2012, o 
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aumento foi de 4,7% sendo um grande decréscimo na ascendente taxa de 
internação dos anos anteriores. (SINASE, 2012, 11-12) 

 
Pode-se dizer que as leis mais rigorosas poderiam combater a 

violência e melhorar a situação brasileira. Na verdade, não é preciso leis mais rígidas, 

mas sim de rigor e ética no cumprimento das leis que já existem. Sem contar que no 

Brasil é muito comum haver injustiça e preconceito na aplicação das leis. (MARCOTE, 

2014). 

Quanto maior a população de detentos menores infratores, maior o 

risco, a intensidade e a gravidade dos problemas e as necessidades individuais dos 

internos, em decorrência da grande entrada e saída de menores apreendidos que 

ocorre quase que diariamente. O atual sistema prisional é arcaico na sua maioria, 

transformam a vida do interno em um verdadeiro inferno. Esses indivíduos são 

chamados de menores infratores são colocados em locais cheios junto com outros de 

extrema periculosidade, dificultando assim sua recuperação, sem falar dos diversos 

problemas gerados dentro destes locais, como estupro, agressões e mortes. 

(TEIXEIRA, 2014). 

Os agentes penitenciários ao lidar com os menores infratores relatam 

que o comportamento demonstra o grau de periculosidade deles, com isso a parte que 

nos interessa é saber se o sistema e as condições oferecidas pelo governo influenciam 

na recuperação desses menores. 

 

2. METODOLOGIA 

 

A forma metodológica utilizada neste trabalho acadêmico é a 

pesquisa bibliográfica, que teve por enfoque as disposições legais e as obras 

doutrinárias acerca da matéria. 

Conforme preleciona Diehl & Tatim (2004, p.58), a pesquisa 

bibliográfica consiste no método de busca e análise de trabalhos já publicados, 

constituindo uma ferramenta eficiente, para a coleta de dados. Sendo assim, a 

pesquisa bibliográfica é método hábil para a promoção da ciência na área das ciências 

sociais aplicadas, notadamente na seara das Ciências Jurídicas. No âmbito da 

pesquisa, tornou-se necessário a adoção de metodologias específicas quais sejam: a 

catalogação e avaliação de dados jurisprudenciais e doutrinários. 

Bittar (2008) afirma que o método científico é o que interessa ao 

pesquisador, pois serão esses métodos fundamentais a serem colocados em 
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evidência. Há que se dizer, sobretudo, que na área jurídica tais métodos são 

efetivamente aplicados ao raciocínio jurídico, passíveis de crítica ou elogios, e devem 

produzir resultados específicos. 

Portanto esse estudo é caracterizado como artigo de revisão 

bibliográfica. A revisão bibliográfica de acordo com Marconi e Lakatos (2006, p. 71) “é 

uma pesquisa teórica que tem por objetivo estudar um foco ou um assunto, não 

apenas citando partes desses textos”, nesse caso repete-se o que já está escrito, com 

isso é possível ter uma visão crítica daquilo que foi publicado, portanto é uma atividade 

científica que ajuda a descobrir e entender a realidade. Este tipo de amostragem é o 

que melhor atende às necessidades dos objetivos deste estudo, considerando que há 

um vasto campo a ser pesquisado sobre esse assunto. 

 

3. RESULTADO E DISCUSSÃO  

 

No dia 21 de novembro de 1990, o Congresso Nacional aprovou o 

Decreto Lei nº 99.710/90, conhecida como Convenção dos Direitos da Criança, em 

conformidade com a Carta das Nações Unidas – ONU, a fim de garantir a liberdade, 

a justiça e a paz no mundo, como forma de direitos fundamentais do homem. 

Tendo em conta que, conforme assinalado na Declaração dos Direitos da 

Criança, "a criança, em virtude de sua falta de maturidade física e mental, 

necessita proteção e cuidados especiais, inclusive a devida proteção legal, 

tanto antes quanto após seu nascimento"; 

 

A Declaração dos Direitos da Criança em seu artigo 1º diz: 

Para efeitos da presente Convenção considera-se como criança todo ser 

humano com menos de dezoito anos de idade, a não ser que, em 

conformidade com a lei aplicável à criança, a maioridade seja alcançada 

antes. ’’ (Declaração dos Direitos da Criança - Decreto Nº 99.710, DE 21 de 

Novembro de 1990. 

No Brasil a maioridade foi estabelecida aos 18 anos, conforme o artigo 

228 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Em que para a lei, 

passa a responder por seus atos, sofrendo as sanções, de acordo com o Código 

Penal. Quando este passa a cometer atos infracionais, cumpre medidas sócio 

educativas, e pode ser internado até três anos em unidades de reeducação, conforme 

é julgada em acordo com o estatuto da Criança e do Adolescente – ECA. 
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Conforme Guimarães (2012, p. 437): 

Menor é a pessoa que não atingiu a maioridade, que não alcançou, em virtude 

de idade, a capacidade jurídica plena: não pode, portanto, exercer 

pessoalmente seus direitos nem ser responsabilizados por deveres inerentes 

ao maior de idade. Goza de imputabilidade penal até os anos.  

Ainda segundo Guimarães (2012) a menoridade é o período de vida 

em que a pessoa, por causa da idade, não teria capacidade jurídica plena, sendo esta 

absoluta, quando tem menos de 16; e relativa maior de 16 e menor de 18, mas a 

capacidade pode cessar pela emancipação.  

Já no Código Penal, em seus artigos 26 a 28, faz menção à 

imputabilidade do menor, destaca-se o artigo 27: 

 

Art. 27 - Os menores de 18 (dezoito) anos são penalmente inimputáveis, 

ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial. (Código 

Penal Brasileiro). 

 

Enquanto para o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, em seu 

art.121§3º diz que, faz menção sobre as medidas cabíveis referentes aos jovens 

infratores: 

Art. 121. A internação constitui medida privativa da liberdade, sujeita aos 

princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de 

pessoa em desenvolvimento. 

§ 3º Em nenhuma hipótese o período máximo de internação excederá a três 

anos. (ECA - Lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990) 

 

Atualmente o artigo 228 da Constituição Federativa da República do 

Brasil de 1988, passou a ser emenda Aglutinada em plenário na Câmara dos 

Deputados, após aprovação em dois turnos, a PEC nº 115/2015, em que altera o 

presente artigo supramencionado: 

“Art. 228. São penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos 

às normas da legislação especial, ressalvados os maiores de dezesseis anos, 

observando-se o cumprimento da pena em estabelecimento separado dos 

maiores de dezoito anos e dos menores inimputáveis, em casos de crimes 

hediondos, homicídio doloso e lesão corporal seguida de morte.” (NR), (ONG 

Maior Idade Penal - 2015). 

Uma das questões discutida de forma mais acentuada no Brasil trata 

principalmente da redução da maioridade penal, existem correntes contra e a favor, 

mas a maior parte da sociedade nem ao menos procura fazer uma reflexão a sobre a 
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complexidade do problema e quais as consequências que uma tomada de decisão 

errada pode acarretar para a população. Os posicionamentos das duas partes 

possuem sua fundamentação da seguinte forma, de um lado um grupo alega que a 

redução não trará benefícios, pois o problema da criminalidade tem origem em  fatores 

sociais, já outro grupo acredita que ao fortalecer as Leis para menores os problemas 

serão reduzidos. (MARTINS, 2015). 

Martins (2015) relata que a questão da Redução da Maioridade Penal 

no Brasil possui meios de comunicação de massa que tendem a transformar 

determinados acontecimentos em grandes espetáculos, principalmente quando as 

pessoas envolvidas são crianças e adolescentes, essa exposição desenfreada de 

certos fatos isolados gera o medo e a sensação de insegurança na população e ainda 

estimula os debates sobre a maioridade, portanto quando casos chocantes são 

noticiados surge um sentimento de revolta e as discussões perdem seu caráter 

racional e dá-se lugar ao entusiasmado discurso irracional. 

As questões da redução da maioridade penal em alguns estados 

brasileiros tiveram como critério de avaliação no decorrer da pesquisa as pessoas que 

eram contra e a favor. Após o término do labor questionado aos cidadãos, foi 

confirmado que a sociedade brasileira apóia-se na redução da maioridade penal como 

forma de inibir e reduzir os autos índices de criminalidade, sendo assim, após os 

devidos levantamentos questionados foram verificados que são inúmeros os boletins 

de ocorrência registrados praticados por menores. (BOCATO, 2013). 

Outra discussão é sobre o entendimento que os menores possuem 

sobre o certo e errado, assim diz Oliveira (2015, p. 04):  

Há quem sustente que os jovens da atualidade são muito bem informados e 
que qualquer pessoa tem entendimento quanto ao que é certo e o que é 
errado. Entretanto, tal raciocínio pode levar a entender que uma criança de 
8, 10, 12 anos, que já compreende o que é “do bem” ou o que é “do mal”, 
teria capacidade de responder por seus atos sem nem mesmo ter 
entendimento quanto ao que significa responsabilidade, o que significa uma 
sanção penal. 

Compreender o que é certo e o que é errado é totalmente diferente de 

ter entendimento quanto às relações sociais. O amadurecimento ocorre de acordo 

com a evolução e o critério biológico, que determina a idade penal aos 18 anos, se 

justifica. A criança passa por uma fase de aprendizagem, que se estende à sua 

adolescência. A criança e o adolescente se encontram na fase de formação física e 
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psicológica, são mais alheios às condições sociais e mais adaptáveis ao aprendizado, 

à possibilidade de mudanças na formação de seu caráter e sua personalidade. 

(OLIVEIRA, 2015). 

Pode-se determinar preliminarmente que são inúmeras as indagações 

correlacionadas com a redução da maioridade penal e uma mudança de forma radical 

no código penal brasileiro e no estatuto da criança e do adolescente como forma 

indutora ao preceito de uma vida social e a prática de bons atos e a qualificação se 

necessário com as represálias e a aplicação convincente da lei, para uma sociedade 

que galga uma lei positiva que impõe sob seus infratores as medidas cabíveis.  

(UNGARETTI, 2010). 

Para Leite (2014) A criminalidade no Brasil não tem nada a ver com a 

redução da maioridade penal, e sim está ligada diretamente ao sistema 

socioeconômico, ou seja, a economia historicamente desigual do país acrescenta 

ainda mais a violência, e que a solução para este problema envolve causas muito 

mais profundas e exige um modelo de sociedade diferente do que temos hoje, envolve 

um conjunto de medidas sociais e políticas públicas onde o Estado deve suprir as 

necessidades básicas como educação, moradia, saúde, cultura e lazer, além de ações 

que promovam a qualificação destes jovens para o mercado de trabalho. Mas como o 

problema está ligado nos pilares sociais, econômicos e políticos fica mais fácil para o 

Estado prender do que educar esses jovens, ou seja, é mais fácil defender soluções 

assim que trazem a ilusão de conter o problema e que na verdade tem a intenção de 

acalmar a sociedade que clama por justiça. 

Sobre este assunto diz a Súmula do STF sobre a questão Estatuto da 

Criança e do Adolescente e os atos praticados por esses menores: 

HC 120433 / SP - SÃO PAULO HABEAS CORPUS 
Relator(a):  Min. RICARDO LEWANDOWSKI 
Julgamento:  03/06/2014    Órgão Julgador:  Segunda Turma    
 
Ementa: HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE. PRÁTICA DE ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO 
ROUBO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE REITERAÇÃO NO COMETIMENTO 
DE ATOS INFRACIONAIS GRAVES. IMPOSIÇÃO DE MEDIDA 
SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. 
SUPERAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. CONFIGURAÇÃO DE FLAGRANTE 
ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I – Apesar de tratar-se de 
caso que se enquadra na Súmula 691/STF, patente a ilegalidade flagrante 
apta a justificar a superação do mencionado enunciado. II - Os arts. 121 e 
122 do Estatuto da Criança e do Adolescente impõem que a internação seja 
aplicada somente em casos excepcionais, não sendo suficiente que a 
infração seja cometida mediante grave ameaça ou violência à pessoa, 
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devendo ficar demonstrado, com elementos concretos nos autos, que não 
existe outra medida mais adequada. III – Na situação sob exame, o juízo de 
piso aplicou a medida de internação, que, como se sabe, deve ser a ultima 
ratio, sem apoiar-se em elementos concretos, tais como laudos ou situações 
que demonstrem a real necessidade do afastamento do menor do convívio 
social, que é primário. IV – Ordem concedida de ofício para anular a 
imposição da medida sócio educativa de internação nos moldes em que 
assentada, bem como para determinar ao juízo de primeiro grau que aplique 
justificadamente a medida que entender adequada, observado o disposto no 
art. 122, § 2º, do ECA.( SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – 
STF 

Leite (2014) diz que se a lei existe e não há necessidade de endurecê-

la basta que o próprio Estado as cumpra, até porque a redução da menoridade penal 

pode representar um retrocesso ao processo civilizatório de desenvolvimento quanto 

à defesa, garantia e promoção do direito dos jovens no Brasil. A redução é 

inconstitucional, vai contra a própria Constituição, que tem ela como clausula pétrea, 

vai contra o princípio da dignidade da pessoa humana, vai contra diversos tratados e 

convenções assinadas pelo Brasil, além de ferir a estabilidade e segurança jurídica 

necessária a existência do Estado Democrático de Direito.  

Sales et al. (2013) diz que a redução da maioridade penal deve ser 

vista com muito critério, devido ao fato de que a maioria dos condenados quando 

reinseridos na sociedade tendem a reincidir pelo fato de não terem sido preparados 

para voltar a viver na sociedade de maneira adequada, já que a principal função da 

prisão é punir e não educar, nesse caso, incluir os adolescentes nesse sistema sem 

contudo apresentar propostas que os auxiliem na ressocialização e isso pode servir 

apenas para reforçar a precariedade do sistema penitenciário brasileiro. 

Smaniotto (2014) relata que uma das possíveis soluções para diminuir 

a criminalidade no país seria aumentar a eficiência da justiça, pois os processos 

demoram tanto tempo para serem julgados e concluídos que no meio do caminho as 

provas são perdidas, testemunhas acabam morrendo, e o criminoso sai ileso, porque 

os crimes prescrevem e que de fato, as estatísticas nos provam a consequência de 

tal ineficácia: no Brasil há 7,73 juízes para cada 100 mil habitantes, porém, uma 

sentença em caso de homicídio demora em média 10 anos no nosso país. Enquanto 

isso, o Chile possui 3,22 juízes para cada 100 mil habitantes, e a eficácia chilena no 

julgamento de um homicídio leva em média 8 meses. Esse número é ainda mais 

preocupante considerando as despesas do Poder Judiciário. Estima-se que a União e 

os governos estaduais usam R$ 28,5 bilhões por ano com o Judiciário, tornando o 

Brasil o país em que a Justiça fica com a maior parcela do Orçamento nacional, 

3,66%.  

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/112175738/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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Conforme a temática sobre a redução da maioridade penal referente 

a importância da PEC 171/93, os casos em que os menores de 16 anos são punidos 

em conformidade com a nova redação do artigo 228 da Constituição Federal Brasileira 

e as concepções dos Agentes Penitenciários acerca da redução da maioridade penal 

conforme a convivência deles ao trabalhar diretamente com os menores infratores nos 

centros de internações do Estado de Goiás que ao todo são sete unidades e três deles 

se situam na capital. 

Em virtude de não haver bibliografia que retrate a posição dos agentes 

penitenciários, foi necessária a realização de pesquisa de campo, onde os 

penitenciários puderam expor suas razões. 

A maioria dos agentes penitenciários entende que a redução da 

maioridade penal é uma alternativa para o combate dos atos infracionais que vem 

crescendo gradativamente. 

Do ponto de vista dos agentes penitenciários, a redução da 

maioridade penal é uma alternativa, mas não é eficiente, pois, deveria ter a união dos 

policiais, governos, empresários e sociedade e que infelizmente hoje uma das maiores 

preocupações dos agentes penitenciários é a superlotação das agencias prisionais e 

as constantes ameaças sofridas por parte desses menores infratores, que retornam 

de forma rápida ao convívio da sociedade, causando assim insegurança não somente 

a sociedade, mas também causando medo e insegurança aos que possuem o dever 

de proteger a mesma. 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Conclui-se que com os acontecimentos sociais recentes, os jovens 

infratores cometem atos infracionais e são apreendidos com mais frequência, embora 

amparados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA. 

Ao falar de menor, refere-se à imputabilidade e a culpabilidade do 

menor infrator, e sobre a consequência de uma lei exacerbada, em que mesmo sendo 

aprovada como Emenda Constitucional, fere causa pétrea e os acordos firmados pelo 

Brasil e seus signatários. 

Reduzir a maioridade penal para 16 anos e achar que isso resolveria 

o problema da criminalidade do Brasil é pura ilusão. Não são necessárias novas leis 

para a solução desse problema, o Brasil já tem legislação suficiente para enfrentá-lo. 
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O que precisa é de novos governantes comprometidos com o bem estar da sociedade. 

Portanto reduzir a idade da responsabilidade criminal é uma medida que não trará 

sucesso, apenas uma previa solução, que não contribuirá nem a curto, nem a longo 

prazo com a redução dos índices de criminalidade.  

A real solução para se reduzir os índices de criminalidade no Brasil 

encontra-se na melhor atuação do Estado, garantindo à população em geral os 

direitos fundamentais e a consciência de que a aplicação dos institutos existentes no 

ECA (Estatuto da Criança do Adolescente) são suficientes para se reeducar e punir o 

jovem ou a criança. 

Sobre a ótica dos Agentes Penitenciários a redução da maioridade 

penal é apenas um meio para reduzir a criminalidade no Brasil, mas que carece de 

muitas outras questões a serem reajustadas nas políticas. 

 

5. REFERÊNCIAS 

 

BARROS, Ana Lucia Porto de. O Novo Código Civil: comentado. Rio de Janeiro: 

Freitas Bastos, 2002. 

BITTAR, Eduardo Carlos Bianca. Metodologia da Pesquisa Jurídica. São Paulo. 

Saraiva, 2008. 

BOCATO, Vinicius. Quatro Razões a Favor da não Redução da Maioridade Penal. 

abr. 2013. Disponível em: < http://www.pragmatismopolitico.com.br/2013/04/pela-nao-

reducao-da-maioridade-penal.html> Acesso em 06 de outubro de 2015 

às 12h23min. 

BRASIL, Planalto. Convenção sobre os Direitos da Criança. Decreto Lei nº 99.710, 

de 21 de novembro de 1990 <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-

1994/D99710.htm>. Acesso em: 21 mar. 2015 às 21h31min. 

______. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. 

Brasília: Casa Civil 1988. Disponível em: <http://goo.gl/enwrLA>. Acesso em: 13 fev. 

2015 às 22h05min. 



ASSIS, M.A.; PERLA, G.C.S.; SANTOS, J.M.. A redução da maioridade penal segundo o ponto de... 

 

Revista Eletrônica Faculdade Lions, Volume VI. Número 2. Ano 3 - 2016/2 - ISSN 2358-6079 
119 

______. Código Penal, Processo Penal e Constituição Federal. 4. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2008.          

______. Lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 

Adolescente e dá outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa do 

Brasil, Brasília, DF, 13 jul. 1990. Disponível em:< 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm>. Acesso em: 06 de outubro de 

2015. 

______. Superior Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 120433, da Segunda Turma 

do Tribunal de Regional Federal, 03 de junho de 2014. Disponível em: < 

http://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/25342407/habeas-corpus-hc-120433-sp-stf> 

Acesso em 06 de outubro 2015 às 13h23min. 

CAVAGNINI, José Alberto. Somos inimputáveis: o problema da redução da 

maioridade penal no Brasil. 1 ed. São Paulo: Baraúna, 2013. 

DIEHL, Astor Antônio; TATIM, Denise Carvalho. Pesquisa em Ciências Sociais 

Aplicadas – Métodos e técnicas.  São Paulo: Pearson, 2004. Disponível em: 

<http://goo.gl/H549Jj>. Acesso em: 14 fev. 2015 às 23h52min. 

GUIMARÃES. Deocleciano Torrieri. Dicionário técnico jurídico. 15. ed.  São Paulo: 

Rideel. 2012. 

LEITE, Ulisses. A redução da maioridade penal é uma das opções para solucionar 

o problema da criminalidade no Brasil. out. 2014. Disponível em: 

<http://ulissesleite.jusbrasil.com.br/artigos/141432535/a-reducao-da-maioridade-

penal-e-uma-das-opcoes-para-solucionar-o-problema-da-criminalidade-no-brasil> 

Acesso em: 07 de outubro de 2015 às 8h43min. 

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS Eva Maria. Técnicas de pesquisa: 

planejamento e execução de pesquisas, amostragens e técnicas de pesquisa, 

elaboração, análise e interpretação de dados. 6. Ed. São Paulo: Atlas, 2006. 

MARTINS, Tayanne Vituriano. A falácia da redução da maioridade penal como 

solução para a problemática da criminalidade. out. 2015. Disponível em: < 



ASSIS, M.A.; PERLA, G.C.S.; SANTOS, J.M.. A redução da maioridade penal segundo o ponto de... 

 

Revista Eletrônica Faculdade Lions, Volume VI. Número 2. Ano 3 - 2016/2 - ISSN 2358-6079 
120 

http://www.ambito-

juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=14107>. Acesso em: 05 

de outubro de 2015 às 7h35min. 

MASCOTE, Junior. Governo já pensa em mudar o estatuto da criança e do 

adolescente. jan. 2014. Disponível em: < 

http://www.juniormascote.com.br/noticias/governo-ja-pensa-em-mudar-o-estatuto-da-

crianca-e-do-adolescente--14856> Acesso em: 04 de outubro de 2015 às 13h45min. 

OLIVEIRA, Anne Neves de. Aspectos controversos da redução da maioridade 

penal. nov. 2015. Disponível em: <http://www.ambito-

juridico.com.br/site/index.php/abrebanner.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_i

d=12435&revista_caderno=3>. Acesso em: 04 de outubro de 2015 às 22h35min. 

SALES, Diogo Coelho Nicolau Brito de; COSTA, Renato Cartafina Vaz da; DURÕES, 

Tenison Machado. dez. 2013. Redução da Maioridade Penal: Retrocesso ou 

Evolução. Disponível em: < http://www.imb.go.gov.br/pub/conj/conj27/artigo_15.pdf>. 

Acesso em: 04 de outubro de 2015 às 9h32min. 

SANTOS, Viviane Amaral. Dezenove anos de Estatuto da Criança e do 

Adolescente: Que pratica se fazem presentes? jul. 2009. Disponível em:< 

http://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/artigos/2009/dezenove-anos-de-estatuto-

da-crianca-e-do-adolescente-que-praticas-se-fazem-presentes-viviane-amaral-dos-

santos-vij>. Acesso em: 06 de outubro de 2015 às 11h51min. 

*SINASE, Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Secretaria Especial 

dos Direitos Humanos. Brasilia: junho, 2006. 

SMANIOTTO, Camila. Redução da maioridade penal: a máscara sobre a crise do 

sistema penitenciário. dez. 2014. Disponível em: < 

http://jus.com.br/artigos/34557/reducao-da-maioridade-penal-a-mascara-sobre-a-

crise-do-sistema-penitenciario>. Acesso em 05 de outubro de 2015 às 9h42min. 

TEIXEIRA, Rodrigo Morais. Sistema penitenciário: Aspectos positivos e 

negativos. out. 2014. Disponível em: 



ASSIS, M.A.; PERLA, G.C.S.; SANTOS, J.M.. A redução da maioridade penal segundo o ponto de... 

 

Revista Eletrônica Faculdade Lions, Volume VI. Número 2. Ano 3 - 2016/2 - ISSN 2358-6079 
121 

<http://intertemas.unitoledo.br/revista/index.php/Juridica/article/viewFile/254/248: 

Acesso em: 16 de novembro de 2015 às 17h06min. 

UNGARETTI, Maria America. Criança de Adolescente. jan. 2010. Disponível em: 

<http://www.childhood.org.br/conteudo2011/Livro_Crianca_e_Adolescente_Direitos_

Sexualidades_Reproducao.pdf> Acesso em: 06 de outubro de 2015 às 8h23min. 

Artigo recebido em: 01 de junho de 2016  
Aprovado em: 19 de outubro de 2016 

 

 



SOUSA, J.M.; PERLA, G.C.S.; 10 anos da Lei Maria da Penha: aplicabilidade e... 

   122 
Revista Eletrônica Faculdade Lions, Volume VI. Número 2. Ano 3 - 2016/2 - ISSN 2358-6079  

 

 
 
 

http://relflions.faclions.com.br/index.php/br 

 
 

10 ANOS DA LEI MARIA DA PENHA: APLICABILIDADE E EFETIVIDADE 

 

10 YEARS OF MARY LAW PENHA: APPLICABILITY AND EFFECTIVENESS 

Jucely Morais de Sousa22 

Goiacymar Campos dos S. Perla23 

 

RESUMO 

O presente artigo consiste num estudo pormenorizado da Lei 11.340/2006, intitulada 
Lei Maria da Penha, que tem como objetivo principal o combate à pratica da violência 
doméstica, que se deu a partir do enfrentamento pelas organizações não 
governamentais, observando-se que havia uma grave violação dos direitos humanos 
no decorrer dos anos. Depois de imensas lutas, é que as nações se atentaram para a 
necessidade efetiva de cuidar das mulheres, mais ainda há muitos federados que não 
possuem legislação de proteção e que não respeitam a mulher, como um ser na 
sociedade, para eles um objeto de uso e de procriação. Em sentido contrário, o Brasil 
em 2006, depois de ser pressionado pela OEA (Organização dos Estados 
Americanos, é que regulamentou essa proteção, sendo o 18º país do mundo a ter este 
tipo de legislação. A lei continha em seu texto, que a ação penal para esse tipo de 
conduta era condicionada à representação, ou seja, sem o interesse da vítima, o 
Ministério Público não dava seguimento a ação criminal, o que fez com que muitos 
agressores deixassem de ser punidos. O Supremo Tribunal Federal mudou essa 
realidade através da ADIn 4424/2011, agora é publica incondicionada. Embora todo 
esforço da legislação, a violência ainda é alarmante e assustadora. A metodologia 
utilizada foi a do método dedutivo, pesquisa bibliográfica e jurisprudencial, visitas 
técnicas e pesquisa de campo. 

Palavras-Chave: Ação Penal. Legislação. Repúdio.  Violência.  

ABSTRACT 

This article is a detailed study of Law 11.340 / 2006 on the Maria da Penha Law, which 
aims to combat the practice of domestic violence, which occurred from the 
confrontation by non-governmental organizations, noting that there was a serious 
violation of human rights over the years. After immense struggles, is that nations have 
paid attention to the effective need to take care of women, yet many federated who do 
not have protection legislation and who do not respect women, as a being in society, 
for them an object of use and breeding. On the other hand, Brazil in 2006, after being 
pressed by the OAS (Organization of American States, is that regulated this protection, 
being the 18th country in the world to have this type of legislation. The law contained 
in its text, the action criminal for this type of conduct was subject to representation, that 
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is, without the interest of the victim, the prosecution did not accede to criminal action, 
which caused many offenders would no longer be punished. the Supreme Court has 
changed this reality through ADIn of 4424/2011, is now publishes unconditioned. 
Although every effort of legislation, violence is still alarming and frightening. the 
methodology used was the deductive method, bibliographical and jurisprudential 
research, technical visits and field research. 
 

Key-Words: Criminal Action. Legislation.  Violence.  Repudiation 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A Lei Maria da Penha, instituída em 2006, tornou-se símbolo do 

rompimento com um sistema jurídico mais fundamentado em preconceitos e padrões 

de poder e de comportamentos firmados na força e na dominação, do que no 

argumento equilibrado, justo, seja qual for o sexo dos cidadãos. 

Ela criou e consolidou juridicamente possibilidades antes pensadas 

como reais, como praticáveis para punição de agressores e proteção das possíveis 

vítimas. A palavra violência vem do termo latino vis, que significa força. Assim, 

violência é o abuso da força, usar a violência contra alguém ou fazê-lo agir contra sua 

vontade. (MIRABETTI, 2012) 

A Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06), reconhece a violência 

doméstica e familiar contra a mulher como a violência física, psicológica, sexual, 

patrimonial e moral. 

O conceito técnico de violência doméstica e familiar contra a 

mulher encontra-se no artigo 5º, Lei 11.340/06, conforme segue: 

“Art. 5º -  Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar 
contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause 
morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou 
patrimonial:” 

A violência contra a mulher é um tema que tem sido objeto de 

muitas discussões. A violência de gênero ocorre em todo o mundo e sobrepõe as 

classes sociais, as diferentes etnias e independe do grau de escolaridade. Cada 

vez mais, a violência de gênero é vista como um sério problema da saúde pública, 

além de constituir grave violação dos direitos humanos.  

Em todos os países, pelo menos uma em cada três mulheres já 

foi vítima de violência, coagida ao sexo indesejado ou sofreu alguma outra forma 

de abuso durante a vida. E em todas as ocorrências o agressor, geralmente é o 

cônjuge.       (http://www.mariaberenice.com.br/pt/violencia-domestica.dept) 
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Criada como mecanismo para coibir a violência doméstica e familiar 

contra a mulher, nos termos do artigo 226 da Constituição Federal, da Convenção 

sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e da 

Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e a Violência contra a Mulher, dispôs 

sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, 

alterou o Código de Processo Penal, o Código Penal e a Lei de Execução Penal e 

ainda deu outras providências, que serão observadas conforme o caso concreto. 

Para ilustração, denomina-se Lei Maria da Penha, porque a 

biofarmacêutica Maria da Penha Maia, em 1983 foi vítima de seu marido que por duas 

vezes com animus occidenti (intenção de matar), lhe atingiu, por primeiro, com um 

disparo de arma de fogo que lhe causara paraplegia e na segunda através de choque 

elétrico, e oito anos após foi Marco Antonio foi condenado, e preso em 28 de Outubro 

de 2002, cumpriu 02 (dois) anos de prisão e, hoje encontra-se em liberdade. 

(Adaptado de: http:/www.brasil.gov.br/governo/2012/04/maria-da-penha-1) 

Passados 15 anos da agressão, ainda não havia uma decisão 

definitiva por parte dos tribunais brasileiros e o agressor ainda se encontrava em 

liberdade. 

Como as medidas necessárias em relação ao caso não foram 

tomadas, ou seja, não se tinha uma punição concreta e efetiva ao agressor, foi então 

o Brasil denunciado em 1998 à Comissão de Direitos Humanos (OEA) pelo Centro de 

Justiça de Direito Internacional e o Comitê Latino-Americano do Caribe para a Defesa 

dos Direitos da Mulher (NERY JUNIOR, 2011) 

Em 2006, a sanção presidencial da Lei 11.340/2006, significou o 

reconhecimento pelo direito brasileiro que a violência doméstica e familiar contra as 

mulheres é uma violação dos direitos humanos, sendo que esta norma apresentada 

define uma política pública articulada voltada para a segurança das mulheres.  

O Brasil, hoje é o 18º pais da América Latina a contar com uma lei 

especifica, que prevê medidas para a mulher que está em situação de violência no 

âmbito doméstico ou familiar. 

Apenas 10% dos países protegem mulheres em situação de violência, 

segundo relatório da ONU (Organização das Nações Unidas). O estudo é uma coleção 

de relatos de mulheres que sofrem violência todos os dias, porque não existe uma 

legislação que as proteja e ainda quando há, na prática sua efetividade não existe. 

http://www.brasil.gov.br/governo/2012/04/maria-da-penha-1
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Compreender que ainda existem países como Arábia Saudita, 

Paquistão, Nepal, República Democrática do Congo, entre outros, onde o direito da 

mulher não é respeitado, ou simplesmente não tem direito algum, o Brasil sim, 

provocou um grande avanço social com a edição desse tão grande elemento 

normativo, que é a Lei 11.340/2006 – Lei Maria da Penha. (Adaptado de: 

http://www.osconstitucionalistas.com.br/a-lei-maria-da-penha-e-seus-desafios-

juridicos-e-sociologicos) 

Neste ano de 2016, a Lei Maria da Penha completará 10 anos que foi 

sancionada, por isso a importância desse Artigo Cientifico em demonstrar através da 

pesquisa cientifica o que realmente está acontecendo na aplicação da norma 

infraconstitucional. 

O objetivo geral deste artigo cientifico é compreender de forma 

pormenorizada a Lei 11.340/2006, que a tempo, trouxe ao ordenamento jurídico 

brasileiro, uma nova sistemática na aplicação das medidas combativas, 

desestimuladoras da pratica da violência doméstica nos lares, visto ter alterado a 

forma material e processual na aplicação das sanções, como meio de regramento das 

condutas sociais no seio da família. 

 

2 METODOLOGIA 

 

A metodologia para a elaboração desse artigo foi a do método 

dedutivo, o levantamento bibliográfico e jurisprudencial (LAKATOS E 

MARCONI,2008). 

A pesquisa bibliográfica é o passo inicial na construção do 

conhecimento, na busca de uma verdade real, investigação sobre determinado tema, 

que vai transparecendo à medida que o pesquisador vai se aprofundado no tema 

proposto. Essa pesquisa auxilia na escolha de um método mais apropriado, assim 

como num conhecimento das variáveis e na autenticidade da pesquisa (NUNES, 

2002, p.68). 

Segundo ensina LEITE (2011), o método dedutivo é um método que 

se baseia na dedução, que tem como significado principal tirar conclusões de uma 

suposição, principio ou uma proposição. É o que o método que infere os fatos sob a 

lei geral, partindo de uma premissa, buscando-se apresentar um resultado sobre o 



SOUSA, J.M.; PERLA, G.C.S.; 10 anos da Lei Maria da Penha: aplicabilidade e... 

Revista Eletrônica Faculdade Lions, Volume VI. Número 2. Ano 3 - 2016/2 - ISSN 2358-6079 
126 

tema debatido, o seja, o raciocínio é dedutivo, tem validade e suas premissas são 

verdadeiras, assim sendo, por consequência, sua conclusão também será verdadeira. 

No campo da metodologia a ser empregada foram realizadas visitas 

de campo, com o propósito de se conhecer in loco, as reais causas desse problema, 

que tanto assolam a sociedade de um modo geral. (LAKATOS E MARCONI, 2008). 

Segundo Mário José Filho (2006, p.64) a pesquisa de campo precede 

a observação de fatos e fenômenos como ocorrem no real, a coleta de dados 

referentes aos mesmos e, finalmente, a análise e interpretação desses dados, com 

base numa fundamentação técnica consistente, objetivando compreender e explicar 

o problema pesquisado. 

Empregou-se o uso de visitas técnicas aos órgãos de Proteção e 

Defesa da Mulher, como exemplo, a Vara Especializada em atendimentos às 

mulheres vítimas de violência doméstica, o Ministério Público, a Delegacia 

Especializada da Mulher e ao CEVAM (Centro de Valorização da Mulher), onde os 

responsáveis por tais atribuições responderam questionário, para que seja através 

deste artigo cientifico, apresentado dados que comprovem ou não a eficácia da Lei 

Maria da Penha, tanto na aplicação, quanto na efetividade. (GIL, 2010). 

 

3 – RESULTADO E DISCUSSAO 

Inicialmente cumpre esclarecer que a definição de violência 

doméstica é una, tanto da lei quanto da doutrina. 

A Cartilha do Ministério Público de Goiás (disponível em 

www.mp.go.gov.br) traduz como violência doméstica toda ação danosa à vida e à 

saúde da mulher, caracterizada por maus-tratos, cerceamento da liberdade ou 

imposição da força. 

Geralmente ocorre dentro da família, quando o agressor possui laços 

de parentesco ou conjugais. 

No mesmo entendimento ainda o MPGO define em suas cartilhas o 

conceito de violência de gênero, no caso aqui estudado, contra a mulher, que é 

caracterizado quando um homem agride de alguma forma a mulher apenas pelo fato 

de ser mulher, por ser sentir superior. 

Como já descrito, a Lei 11.340/2006 em seu artigo 5º define que: 

http://www.mp.go.gov.br/
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Art. 5o ... configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer 

ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento 

físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial:   

I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de 

convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as 

esporadicamente agregadas; 

II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por 

indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, 

por afinidade ou por vontade expressa; 

III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha 

convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. 

Nas palavras de Dias (2010), o conceito de violência também é nesse 

sentido, onde o agressor sente-se superior à vítima, e por isso mantem relação de 

domínio. 

DIAS (2010) continua afirmando que o propósito da Lei Maria da 

Penha é dar um basta à violência doméstica, e que nem sempre este objetivo é 

alcançado, vezes por falta de interesse em dar prosseguimento na ação criminal pela 

vítima, outras, desestimulada pela morosidade do judiciário brasileiro, ou ainda tantos 

outros motivos. 

Na cartilha apresentada pelo MPGO, fica demonstrado porque esse 

tipo de violência tem aumentado, e pouco tem se conseguido punir, visto que muitas 

mulheres não denunciam por medo de seus parceiros, esperança de que o 

comportamento agressivo do parceiro mude, falta de apoio do estado, da sociedade, 

medo de perder a guarda dos filhos e ainda quando existe total dependência financeira 

do parceiro. 

 Outra grande preocupação dos órgãos que cuidam dessas mulheres 

em situação de violência, tais como o CEVAM – Centro de valorização da Mulher, 

estava no fato de que as ocorrências registradas nas Delegacias não viravam 

processos criminais, uma vez que a vítima, pela norma legal, poderia desistir de ver o 

agressor processado, o chamado direito de representação era uma faculdade dela, 

tanto que a Lei 11.340/2006, em seu artigo 16, assim determina: 

Art. 16.  Nas ações penais públicas condicionadas à representação da 
ofendida de que trata esta Lei, só será admitida a renúncia à representação 
perante o juiz, em audiência especialmente designada com tal finalidade, 
antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público. 

Segundo ensina Nucci (2013), a representação não exige rigorismo 

formal, ou seja, um termo especifico em que a vítima declare expressamente o desejo 
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de representar contra o autor da infração penal. Bastando que para tanto, no inquérito 

policial fique bem claro e objetivo que tem interesse em dar prosseguimento na ação 

penal, assim legitimando o Ministério Público para agir. Mas um grande avanço na 

aplicação da lei foi a declaração da inconstitucionalidade pelo STF do artigo 16. 

 

3.1 – DOS RESULTADOS 

A partir de então, devido aos grandes números de ações que não 

tinham prosseguimento, os agressores eram punidos, foi que a Procuradoria Geral da 

República, no ano de 2011 ingressou com uma ADIN (Ação Direta de 

Inconstitucionalidade), para que a natureza da ação não mais fosse condicionada. 

Nas suas alegações principais o Procurador Geral da República, 

Roberto Gurgel, demonstrou que a lei de forma indireta estaria estimulando a mulher 

agredida à não processar seu agressor e dessa forma estimulava a impunidade destes 

indivíduos. 

Após dez anos da aprovação da Lei nº 9.099/95, cerca de 70% dos casos 
que chegavam aos Juizados Especiais envolviam situações de violência 
doméstica contra mulheres. A lei desestimulava a mulher a processar o 
marido ou companheiro agressor e consequentemente reforçava a 
impunidade presente na cultura e na prática patriarcal. (Disponível em: 

http://www.jurisway.org.br/v2/dhall.asp?id_dh=12172; Acesso em 

30/03/2016, as 15:00hs) 

 

A ADIn foi julgada na data de 09 de fevereiro de 2012, pelo STF sendo 

acolhidos os argumentos do Procurador Geral, decidindo pela procedência da ação 

com efeito erga omnes, ou seja, toda ação envolvendo violência doméstica, não mais 

é condicionada à representação da vítima. 

 

O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, julgou 
procedente a ação direta para, dando interpretação conforme aos artigos 12, 
inciso I, e 16, ambos da Lei nº 11.340/2006, assentar a natureza 
incondicionada da ação penal em caso de crime de lesão, pouco importando 
a extensão desta, praticado contra a mulher no ambiente doméstico, contra o 
voto do Senhor Ministro Cezar Peluso (Presidente). Falaram, pelo Ministério 
Público Federal (ADI 4424), o Dr.  Roberto 
Monteiro Gurgel Santos, Procurador-Geral   da   República; pela Advocacia-
Geral da União, a Dra. Grace Maria Fernandes Mendonça, Secretária-Geral 
de Contencioso; pelo interessado  (Disponível em: 
< http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADIN
&s1=maria%20da%20penha&processo=4424>. Acesso em: 30/03/2016 às 
16:00hs.) 

 

http://www.jurisway.org.br/v2/dhall.asp?id_dh=12172
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AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.424 PROCED. : 
DISTRITO FEDERAL RELATOR : MIN. MARCO AURÉLIO REQTE.(S) : 
PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA INTDO.(A/S) : PRESIDENTE DA 
REPÚBLICA ADV.(A/S) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO INTDO.(A/S) : 
CONGRESSO NACIONAL Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do 
voto do Relator, julgou procedente a ação direta para, dando interpretação 
conforme aos artigos 12, inciso I, e 16, ambos da Lei nº 11.340/2006, 
assentar a natureza incondicionada da ação penal em caso de crime de 
lesão, pouco importando a extensão desta, praticado contra a mulher 
no ambiente doméstico, contra o voto do Senhor Ministro Cezar Peluso 
(Presidente). Falaram, pelo Ministério Público Federal (ADI 4424), o Dr. 
Roberto Monteiro Gurgel Santos, Procurador-Geral da República; pela 
Advocacia-Geral da União, a Dra. Grace Maria Fernandes Mendonça, 
Secretária-Geral de Contencioso; pelo interessado (ADC 19), Conselho 
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, o Dr. Ophir Cavalcante Júnior e, 
pelo interessado (ADI 4424), Congresso Nacional, o Dr. Alberto Cascais, 
Advogado-Geral do Senado. Plenário, 09.02.2012. (Grifo do autor) 
Disponível em: 
http://www.jusbrasil.com.br/busca?q=violencia+domestica+acao, acesso em 
30/03/2016 às 17:00 hs) 

O que se percebe a partir de então, que nesse contexto tem o 

Judiciário e o Ministério Publico ferramentas para combate da violência doméstica. 

Também tem sido esse o entendimento do Tribunal de Justiça de 

Goiás, que segue a decisão já editada pelo STF, declinando de que não mais é fator 

necessário o interesse da vítima para dar andamento na ação penal. 

Vejamos: 
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEICAO DE 
DENUNCIA. CRIME DE VIOLENCIA DOMÉSTICA. AÇÃO 
PÚBLICA INCONDICIONADA. COMPREENDE-SE QUE O TIPO DO 
ART. 129, PARÁGRAFO NONO, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE 
SANCIONA O AUTOR DO CRIME DE LESAO CORPORAL DECORRENTE 
DE VIOLENCIA DOMESTICA, NAO EXIGE, PARA A PERSEGUICAO 
JUDICIAL, A REPRESENTACAO DA PARTE,, INSTITUIDO PELA LEI 
N. 9.099/95, DISPENSANDO A EXIGENCIA DE MANIFESTACAO DA 
OFENDIDA, COMO CONDICAO DE PROCEDIBILIDADE, PORQUANTO A 
ELE NAO SE APLICAM AS DISPOSICOES ALI CONTIDAS, PELA 
VEDACAO DO ART. 41, DA LEI N. 11.340/06. RECURSO 
PROVIDO. DECISAO: ACORDA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 
DE GOIAS, PELA QUINTA TURMA JULGADORA DE SUA SEGUNDA 
CÂMARA CRIMINAL, A UNANIMIDADE, ACOLHER O PARECER 
DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, CONHECER DO RECURSO E 
O PROVER, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. (Grifo do autor) 
(Disponível em: http://www.jusbrasil.com.br/diarios/16018709/pg-158-secao-
i-diario-de-justica-do-estado-de-goias-djgo-de-20-11-2009, acesso em 
30/03/2016 às 17:30 hs) 

Embora o texto os artigos 12, inciso I, e 16, ambos da Lei 

nº 11.340/2006 que deveriam ser exceção, quanto ao direito de representação, 

tornou-se rotina nos Juizados de Violência Doméstica e Familiar da Mulher, ou seja, 

não havendo o interesse processual, não havia punição ao infrator. 

http://www.jusbrasil.com.br/busca?q=violencia+domestica+acao
http://www.jusbrasil.com/topicos/10624670/artigo-129-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940
http://www.jusbrasil.com/legislacao/1033702/c%C3%B3digo-penal-decreto-lei-2848-40
http://www.jusbrasil.com/legislacao/103497/lei-dos-juizados-especiais-lei-9099-95
http://www.jusbrasil.com/topicos/10864611/artigo-41-da-lei-n-11340-de-07-de-agosto-de-2006
http://www.jusbrasil.com/legislacao/95552/lei-maria-da-penha-lei-11340-06
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Descreve Gonçalves e Rios (2012) que esse tem sido o caminho 

seguido pela maioria das vítimas, e não precisa frisar os motivos, visto que já foram 

explicitados, tais como medo de fracassar no casamento, dependência financeira. 

Embora a Lei Maria da Penha veio para agravar a situação de quem 

comete a violência do gênero, existiam vários casos que ficavam sem analise do 

judiciário, justamente por que as vítimas não davam prosseguimento ação. 

Os dados são alarmantes e segundo a diretora do Cevam – GO, Dolly 

Soares, em um discurso proferido na 11ª audiência pública regional da Comissão 

Parlamentar de Inquérito da Violação dos Direitos, a cada seis dias uma mulher é 

assassinada, diariamente 17 mulheres são brutalmente espancadas. 

E não é engano, mesmo que o tratamento da lei com o agressor tenha 

endurecido, o ego masculino ainda se sobrepõe ao respeito para com o próximo e 

muitos homens ainda se acham proprietários de suas mulheres. 

Mas em matéria processual avançou-se muito no país, a exemplo do 

que decidiu o STF acerca da natureza da Ação Penal, tem agora o Ministério Publico 

o dever de promover o andamento processual, sem necessidade de representação 

por parte da vítima. 

 

Tabela 01: Taxa de Homicídios no Brasil, por Região e UF. 

UF/REGIÃO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 MEDIA% 

Acre 15 17 13 16 19 18 16 32 113,3 

Amapá 13 11 13 12 16 19 17 19 46,2 

Amazonas 53 52 63 67 65 81 118 96 81,1 

Pará 140 144 167 180 230 186 232 230 64,3 

Rondônia 51 28 39 51 37 48 50 50 -2,0 

Roraima 13 19 15 24 11 10 17 36 176,9 

Tocantins 22 27 21 31 34 49 49 40 81,8 

NORTE 307 298 331 381 412 411 499 503 63,8 

Alagoas 106 108 83 111 137 138 133 142 34,0 

Bahia 243 249 314 343 435 444 433 421 73,3 

Ceará 134 126 117 138 173 187 219 278 107,5 

Maranhão 65 62 81 87 117 131 114 131 101,5 

Paraíba 62 68 8 98 119 140 137 126 103,2 
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Pernambuco 310 290 298 304 246 261 215 256 -17,4 

Piauí 32 35 38 31 40 32 46 47 46,9 

Rio Grande do Norte 42 42 59 57 71 76 64 89 111,9 

Sergipe 40 34 30 36 43 60 62 56 40,0 

NORDESTE 1034 1014 1107 1205 1381 1469 1423 1546 49,5 

Espirito Santo 183 186 190 216 174 167 163 171 -6,6 

Minas Gerais 391 403 375 402 407 457 460 427 9,2 

Rio de Janeiro 503 416 373 349 336 366 364 386 -23,3 

São Paulo 785 595 666 658 676 578 638 620 -21,0 

SUDESTE 1862 1600 1604 1625 1593 1568 1625 1604 -13,9 

Paraná 249 241 306 331 338 283 321 283 13,7 

Rio Grande do Sul 162 193 219 225 227 202 247 210 29,6 

Santa Catarina 91 70 86 93 110 74 104 102 12,1 

SUL 502 504 611 649 675 559 672 595 18,5 

Distrito Federal 49 55 64 76 66 79 77 78 59,2 

Goiás 143 139 160 165 182 262 247 271 89,5 

Mato Grosso 70 95 86 94 80 86 99 90 28,6 

Mato Grosso do Sul 55 67 60 65 76 78 77 75 36,4 

CENTRO-OESTE 317 356 370 400 404 505 500 514 62,1 

BRASIL 4022 3772 4023 4260 4465 4512 4719 4762 18,4 

Fonte: Adaptado de Mapa da Violência 2015. Homicídios de Mulheres no Brasil 

 

Verifica-se pelos dados apresentados no gráfico acima, que a 

violência doméstica ou violência de gênero, ainda se mantem estável, e conforme o 

Mapa Anual da Violência publicado em 2015, embora tenha agravado o caráter 

punitivo, endureceu as regras quanto à ação penal, ainda falta politicas publicas 

efetivas que desestimulem a pratica da violência doméstica. 

 

Tabela 02: Números da Violência Doméstica em Goiás 

NATUREZA 2013 2014 2015(*) 

 

ESTUPRO 

Estupro    

Estupro de Vulnerável    

TOTAL 438 1.051 232 
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LESÃO 

CORPORAL 

Lesão Corporal de Natureza 

Grave (Incapacidade para 

as ocupações habituais, por 

mais de 30 dias 

   

Lesão corporal resultando 

em aborto 

   

Lesão corporal de Natureza 

Grave 

   

Lesão corporal culposa    

Lesão corporal dolosa    

Lesão corporal    

TOTAL 3642 10.053 2.168 

TOTAL GERAL 4.080 11.104 2.400 

HOMICIDIOS DOLOSOS 207 228  

* 2015 – Meses de Janeiro e Fevereiro 
Fonte: Gerencia de Análise de Informações da SSP/GO 

 

Demonstra-se no gráfico acima, tendo como base dados informados 

pela Gerencia de Análise de Informações da Secretaria da Segurança Pública de 

Goiás, em 2014 e 2015, o índice desse tipo de violência não diminuiu, mas se manteve 

estável, e na capital, Goiânia, os números ainda são alarmantes: em 2014, 3280 casos 

de agressões e 490 agressores presos; em 2015, 3809 casos de agressões e 602 

agressores presos, e no primeiro quadrimestre de 2016, de janeiro a abril, já foram 

noticiados 1675 e 149 agressores presos. (Dados fornecidos pela DEAM – Delegacia 

Especializada no Atendimento à Mulher). 

Desde que foi sancionada, em agosto de 2006, a Lei Maria da 

Penha colocou no banco dos réus 31.595 pessoas, somente em Goiás, de acordo 

com levantamento do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO). A quantidade 

de acusados é tão grande que 85% dos 246 municípios goianos têm população 

menor que o total de agressores no Estado. 

Quase 20% dos processos criminais relacionados à Lei Maria da 

Penha tramitam em Goiânia. Com o crescente número de casos de violência 

doméstica e familiar contra a mulher na capital, o judiciário goiano já determinou a 

aplicação de 1,2 mil medidas protetivas de urgência, todas em vigor atualmente, 

decisão que geralmente é tomada depois da visita de uma equipe multidisciplinar. 

http://www.jusbrasil.com/legislacao/95552/lei-maria-da-penha-lei-11340-06
http://www.jusbrasil.com/legislacao/95552/lei-maria-da-penha-lei-11340-06
http://www.jusbrasil.com/legislacao/95552/lei-maria-da-penha-lei-11340-06
http://www.jusbrasil.com/legislacao/95552/lei-maria-da-penha-lei-11340-06
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Até o presente momento, existem dez homens presos em 

Goiânia pela desobediência, o que se analisado pelo número de ocorrências, 

ainda é pouco. 

De todos os processos que tem seguimento na capital goiana, 65% 

deles já tem sentença proferida, mas nem todos os autores ainda estão presos, visto 

que, na maioria dos casos ainda cabem recursos. Os dados do TJ-GO vão desde a 

sanção da lei, mas ainda podem haver muitos processos que foram abertos antes 

da Lei. (Adaptado de http://asmego.jusbrasil.com.br/noticias00404022 / já - são - 

mais – de – 30 - mil -denúncias). 

 

4 - CONCLUSÃO 

Apesar dos entraves jurídicos, passados quase dez anos de vigência 

da lei, infelizmente há que se reconhecer que os avanços não foram tão satisfatórios, 

mas que está em crescimento. 

Percebe-se que pelos números apresentados, os agressores não 

estão sofrendo os efeitos para o qual a lei foi criada, que é a diminuição dos casos de 

agressões. 

O número de vítimas tem se mantido estável, mas com média de 

variação inaceitável, ainda perdurando a ideia de que a agressão é um direto do 

homem, ideia arcaica e que traz inúmeros prejuízos morais e físicos às famílias. 

A violência deve ser analisada em um contexto relacional, cultural e 

ideológico. A violência doméstica precisa ter um suporte maior de apoio e de 

enfrentamento, porque não representa um ato de violência qualquer.  

Ela acontece em um espaço que deveria ser pautado pelas questões 

afetivas, de proteção e confiança. Entender os motivos e produzir uma análise crítica 

desse quadro é fundamental para combatê-la. A condenação do agressor deve ser 

clara e entendida como ato político de defesa da liberdade, da cidadania e dos direitos 

humanos. 

Vencer a dicotomia simplista entre algoz e vítima, tratando o fato não 

como um julgamento moral ou como solidariedade as questões feministas, tão pouco 

encontrando soluções mágicas, religiosas ou implicação fatalista na resolução do 

conflito.  

http://asmego.jusbrasil.com.br/noticias/100404022/ja-sao-mais-de-30-mil
http://asmego.jusbrasil.com.br/noticias/100404022/ja-sao-mais-de-30-mil
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Nessa realidade, a urgência de políticas públicas se faz irrevogável. 

Tratar o problema da violência contra a mulher como fator resultante de interações 

socioculturais é o primeiro passo para desmitificar o próprio conflito de gênero. 

Para que as mudanças aconteçam, o poder público tem que contribuir 

com sua cota de responsabilidade no combate a violência doméstica. Entre esses 

fatores destacam-se a construção e disponibilidade de casas abrigos para as vítimas 

que se encontram em situação de risco ou que optam por não continuar com o 

agressor.  

Com isso, a maior preocupação sobre o fenômeno da violência 

doméstica que assola as famílias da sociedade atual é em relação as suas formas de 

prevenção. Divulgar o que é a violência doméstica e como proceder, caso isso 

aconteça, é garantir que a comunidade esteja alerta ao problema e saiba se defender 

em caso de necessidade. 

Porém, não adianta saber onde buscar ajuda se as Instituições e os 

profissionais das áreas pertinentes ao problema não estiverem preparados para uma 

intervenção adequada e de qualidade. 

Faz-se necessário que os juízes se especializem na área de conflitos, 

só assim pode atentar à dúplice natureza da violência doméstica, e exigir providências 

mais severas e eficazes no âmbito do direito familiar da convivência harmoniosa e da 

não agressão. 

Como marcos temporais, aniversários servem para se fazer balanço 

do que foi feito e planejar o que fazer, este é o melhor momento para se buscar 

entender os efeitos que a Lei vem causando no meio social, demonstrar que o que 

precisa mudar mesmo é a relação do ser humano com seu semelhante, uma vez que 

de ordenamento jurídico o Brasil ainda está a passos lentos. 

Nesse momento em todo o país, há um clamor por um basta na 

violência contra o gênero, violência contra a mulher. 
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A FLEXIBILIDADE DA LICENÇA MATERNIDADE QUANTO AO PROJETO 

EMPRESA CIDADÃ CONSORTE A LEI 11.770/2008 

 

A LICENCE OF FLEXIBILITY FOR MOTHERHOOD THE PROJET CORPORA TE 
CITIZEN CONSORT LAW 11.770/2998 

 

Jussara Laura Ribeiro De Lima24 
Alecssandro Regal Dutra25 

 
RESUMO 
Este artigo científico teve como objetivo principal tratar da licença-maternidade quanto 
a Lei n° 11.770/2008 que cria o Programa Empresa Cidadã, destinado à prorrogação 
da licença-maternidade, mediante concessão de incentivo fiscal, e altera a Lei no 
8.212, de 24 de julho de 1991. Como objetivo específico a pesquisa trata do período 
de prorrogação da Licença a que se destina essa Lei, o tema ainda traz deveres da 
empresa com relação á empregada que necessitar da licença-maternidade. O método 
usado foi o de pesquisas bibliográficas, em livros, artigos, revistas, internet, 
documentos relacionados, leis, normas, jurisprudências e entrevistas telefônicas. 
Sobre a problematização o tema foi escolhido devido a uma parcela da população que 
desconhece seus direitos e deveres. Nas considerações finais, a pesquisa apontou 
com base jurídica, situações em que se encontram algumas mulheres, que muitas 
vezes tem que recorrer aos tribunais para ter o seu direito garantido. Hoje, a mulher é 
presente em diversos cargos importantes e é extremamente necessários no cenário 
econômico atual, ela já faz parte de um todo, e entender que diferente dos homens 
ela tem necessidades específicas com relação ao período de amamentação e gestão 
é de fundamental importância dentro da empresa e diante da Lei trabalhista.     
Palavras chave: Licença maternidade, Direito, Lei trabalhista, Mulher. 
 
 
ABSTRACT 
This scientific aricle aimed to address the maternity as Law n n° 11.770/2008 
establishig the Corporate Citizen Program, for the extension  of maternity leave even 
60 days, by grating tax incentives, and changes to law 8.212, of July 24, 1991. The 
especific objectives the reserch delas with the period of extension of the license for 
which it is Law, thje theme also features the comany’s obrligations with respecto to 
employee who need the maternity leave. The reserch method used was bibliographic 

                                                           
24 Graduada em Direito 
25 Professor Doutor no Curso de Direito da Faclions. 
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reserch in books, articles, magazines, internet, related documents, laws, regulations, 
court decisions and telephonic interviewsl About questioning theme was chosen due 
to a portion of the population is unaware of  Their rights and duties (there are cases od 
dismissal after the leave, maternity pay it i salso na aspect in which the citizen has 
doubsts ar will receive) and case neglect within companies with relations  mothers in 
pregnancies. On the concluding remarks, the survey found, on legal basis, importante 
points for the understanding of what the law proposes the woman who needs the 
maternity leave. Today, women are presente in several importante positions and is 
extremely necessary in the current economic scenario, it is already parto f a whole and 
understand thet diferente from the men she has specific needs whith respect to the 
period of breastfeeding and management is of fundamental importance within the 
company andonthelaborlaw. 
Key word: Mathernity leave, LaW, Labour Law, Women. 
 
INTRODUÇÃO 

Este artigo tem como objetivo geral explicar sobre a flexibilização da 

licença maternidade, mais especificamente do ponto de vista do atual modelo de 

licença-maternidade no Brasil, baseado no “Projeto Empresa Cidadã”. 

O tema pesquisado trata de informações bibliográficas despeito aos 

direitos trabalhistas da mulher no estado puerperal durante o período da licença-

maternidade, diante da inovação trazida na Lei n° 11.770/2008, a que se refere a 

prorrogação de mais 60 dias de licença, que é facultado às empresas públicas e 

privadas, logo, mostra o resultado de uma pesquisa feita a pessoas que vivenciou esta 

situação. 

  Existem duas problemáticas variáveis conflitantes que levou a questão 

desta pesquisa, a primeira é a necessidade que a mulher tem de ter essa licença 

prorrogada para 180 dias em razão de circunstâncias vividas no dia a dia, que a obriga 

se esticar para cumprir os requisitos como mulher, a outra é a que fere diretamente o 

princípio da igualdade estabelecer uma lei que faculta essa disponibilidade sendo que 

a própria Constituição Federal razoa a igualdade como lema. 

O tema justifica-se pelo fato de haver nos tribunais tantos recursos em 

prol da prorrogação da licença-maternidade, haja vista que, mulheres que trabalham 

em regime CLT, prestando serviço a empresa pública, constantemente tem seu direito 

violado. Para que tenham a equiparação na maioria das vezes, elas têm que se dirigir 

aos tribunais pra fazer valer o seu direito por trabalhar num âmbito onde geralmente, 

embora facultado, e adotado. Pensando na mulher que enfrenta essa dificuldade, e 

que na íntegra não é vista pela sociedade, de modo que o seu trabalho é de igual teor, 
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carga horária, que está sendo exposta, esta situação para que cada vez mais fortaleça 

esse direito que já deveria nesse estado ser automático. 

No primeiro momento, será apresentado ao leitor desse artigo o 

conceito de licença-maternidade, a regulamentação como garantias baseadas na Lei, 

o intuito da Senadora que propôs a Lei e como requerer essa licença. 

O resultado da pesquisa apontou a relevante aceitação por parte do 

público entrevistado, mostrando ser positiva essa necessidade de prorrogação diante 

do resultado apresentado através da pesquisa feita com as pessoas que vivenciaram 

a situação na “pele”, sugere-se a aplicação de um modelo mais flexível de conduta 

por parte do empregador, tendo como resultado um funcionário motivado produzindo 

com qualidade, embora, na maioria dos casos, a lei tem que ser contestada para fazer 

valer o direito. 

 

METODOLOGIA 

O método usado para abordar o assunto da licença-maternidade em 

face ao projeto Empresa Cidadã, aufere em conteúdo investigativo, tipo pesquisa 

telefônicas, através de pesquisa bibliográfica em livros, artigos, revistas, internet, 

documentos relacionados, leis, normas, jurisprudências e outros artigos. 

Quanto ao método usado na pesquisa tem caráter específico 

bibliográfico, utilizando-se de técnicas pelas quais se busca especialmente identificar 

os aspectos jurídicos que garantem os direitos da mulher gestante e prazos previstos 

na Lei 11.770/2008. Essa pesquisa teve a finalidade de fornecer informações ao leitor, 

direcionando-o para uma tomada de posição.  

Quanto os resultados obtidos sobre o assunto, pode se dizer que e 

mista, tanto favorável como desfavorável, isto posto na jurisprudência. 

Finalmente, o que se fez foi, aprofundar o conhecimento com relação 

ao Direito Trabalhista e suas fundamentações relacionando-o com o trabalho feminino 

e seus respaldos diante da Lei n° 11.770/2008, que trata do Projeto de Lei Empresa 

Cidadã. 

 

RESULTADO E DISCUSSÃO 
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Com base nas pesquisas bibliográficas feitas conceitua-se a licença-

maternidade como sendo o “período em que a mulher fica afastada do seu trabalho 

para ficar com seu filho, podendo ser concedida mesmo antes do parto, já no oitavo 

mês, ou depois do parto, é custeada pela Previdência Social garantida pela 

Constituição Federal de 1988, artigo 7o, inciso XVIII, sendo esta de 120 dias“ (CF, 

1988).  

Concernente à legislação brasileira, isto já era assegurado pela Lei 

ordinária, antes da Constituição Federal ser promulgada, como dispõe na CLT, art. 

392, inciso I e III. “É proibido o trabalho da mulher grávida no período de 4 (quatro) 

semanas antes e 8 (oito) semanas depois do parto” (CLT, 1943).  

Segundo o site da Sociedade Brasileira de Pediatria concluiu-se que 

o “aleitamento materno é de suma importância para o desenvolvimento do bebê 

durante os primeiros meses de vida, reduzindo assim o risco de doenças”, haja vista 

que, o projeto de Lei que prorroga a licença- maternidade é da Senadora Patrícia 

Saboya, que levou a proposta de n° 218/05 ao senado, criando o Projeto de Lei 

“Empresa Cidadã”, que concede a adesão facultativa às empresas públicas e privadas 

o benefício da isenção fiscal. Passando-se a mulher a gozar de mais 60 dias de 

licença, com base na Lei n° 11.770/2008. Isso vem criando discussões ao longo do 

tempo, por exemplo, no Senado surgiu a discussão “seis meses é muito melhor” (SBP, 

2012). 

A assegurada pode requerer a licença via internet, no site, da 

Previdência Social. Algumas empresas já dispõem do formulário para facilitar o 

acesso do requerente, é só a interessada emitir, preencher e protocolar junto no INSS. 

Na atual situação vivida pela mulher, que é um período de fragilidade 

na sua vida é merecedor dessa recompensa. Sobre a Lei n° 11.770/2008, §§ 1º e 2º, 

garante que: 

 

§ 1º A prorrogação será garantida à empregada da pessoa jurídica que aderir 
ao Programa, desde que a empregada a requeira até o final do primeiro mês 
após o parto, e concedida imediatamente após a fruição da licença-
maternidade, de que trata o inciso XVIII do caput do art. 7º da Constituição 
Federal. § 2º A prorrogação será garantida, na mesma proporção, também à 
empregada que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de 
criança (BRASIL, Lei n° 11.770/2008, art. 1°, 2° e art. 7°, CF). 
 

http://www.jusbrasil.com/topicos/10726402/inciso-xviii-do-artigo-7-da-constituição-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com/topicos/10641213/artigo-7-da-constituição-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com/legislacao/1027008/constituição-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com/legislacao/1027008/constituição-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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Como explica o texto acima, há prazo para que se impetre com o 

pedido de prorrogação, desde que o empregador é adepto ao Programa. Conforme 

garante a Lei nos primeiros 30 dias antes do parto a mulher que desejar usufruir do 

benefício deverá, acessar o site da Previdência Social, ou procurar o órgão 

pessoalmente, para preencher o formulário.  

Sobre a problematização, o tema proposto identifica a aplicação da 

Lei n° 11.770, de 09 de setembro de 2008 e buscar responder perguntas como: 

Qualquer mulher tem direito Licença diante da Lei referida? A Lei pode ser aplicada 

em qualquer instituição, sendo ela Estadual, Municipal e privada? Em que situação a 

mulher pode requerer a prorrogação da Licença Maternidade? A mulher que estiver 

gozando do benefício da licença maternidade prorrogada que exercer qualquer 

atividade remunerada pode sofrer alguma prerrogativa de sanção? 

Uma das variáveis pesquisadas nesse trabalho é o conflito entre a 

maternidade e a carreira secular para as mulheres que resolvem ser mãe. O benefício 

não atende toda mulher, é relevante informar que usufrui do benefício aquelas 

mulheres que são estatutárias, ou seja, aquelas que são funcionárias públicas, 

municipais, estaduais e federais diretamente, também aquelas que trabalham em 

empresas privadas que aderem ao “Projeto Empresa Cidadã”. 

Ainda, conforme o art. 4º da Lei n° 11.770/2008, aufere que, “no 

período de prorrogação da licença-maternidade, ou seja, de mais 60 dias. A 

empregada não poderá exercer qualquer atividade remunerada e a criança não 

poderá ser mantida em creche ou organização similar”. Parágrafo Único. “Em caso de 

descumprimento do disposto no caput deste artigo, a empregada perderá o direito à 

prorrogação”. 

É importante também analisar as repercussões financeiras para as 

empresas e para a seguridade social, desta proposta de flexibilização da licença 

maternidade que assegura o emprego pelo período de cinco meses após o parto mais 

a licença maternidade prorrogada, em contra partida a empresa poderá se beneficiar 

da isenção fiscal e pode participar de licitações além de perceber uma empregada 

satisfeita. 

Este trabalho justifica-se pelo crescente número de mulheres que  

vem impetrando com mandado de segurança. Algumas organizações privadas  vem 

adotando as práticas de responsabilidade social empresarial, usando o benefício de 
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dedução fiscal e por outros fatores, como a melhoria do desempenho e a satisfação 

de seus colaboradores. 

 

Em uma empresa privada pode-se presenciar situações delicadas como, por 
exemplo, uma funcionária das mais dedicadas e competentes, gerente de 
uma das filiais da empresa solicita a sua destituição do cargo, isto é, gostaria 
de continuar trabalhando na empresa, porém não seria mais gerente de uma 
das filiais. Por que ocorreu esta situação? Simplesmente porque esta 
empregada estava planejando, com seu marido, uma gravidez, e sabia que 
não poderia atender de forma adequada, simultaneamente, seu futuro filho e 
as atribuições do cargo de gerência (VITORELLO, 2013). 

 

Ainda na concepção de Vitorello (2013), percebe-se uma situação de 

perda por parte da empresa, às vezes tem que abrir mão de uma profissional 

competente e perde a empregada, pois, ela tem que desistir de uma posição 

conquistada, sofrendo perda financeira, “a maternidade vem buscando um caminho 

adequado à realidade brasileira atendendo aos anseios da sociedade, principalmente 

das futuras mamães e daquelas que desejam ter mais filho” (VITORELLO, 2013). 

Além do caso acima citado, podem afirmar indivíduos recém-casados 

pensam passam por problemas parecidos, havendo inclusive casos de mulheres que 

largam o emprego imediatamente após o final da licença-maternidade; ou casos de 

mulheres, profissionais de sucesso, que estão adiando uma gravidez muito mais do 

que gostariam, por medo de prejudicar a carreira; ou, ainda, casos de mulheres que 

ainda nem começaram a carreira, apesar de serem altamente qualificadas, por 

preferirem primeiro criar os filhos para depois ingressarem no mercado de trabalho. 

Existe caso de empresárias que na grande maioria das vezes tem que 

retornar ao trabalho antes de concluir os quatro meses de licença maternidade, pois, 

em sue negócio sua presença é imprescindível. Porém ela está incorrendo em uma 

situação delituosa ao trabalhar recebendo o benefício do salário-maternidade. 

A participação da mulher no mercado de trabalho vem crescendo 

gradualmente a cada ano e pesquisas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) demonstram que este crescimento é tão significativo que, no “último 

levantamento para o Censo Demográfico do ano 2015, quase 25% das famílias têm 

uma mulher como principal responsável pela geração de renda através do seu 

trabalho” (IBGE, 2015). 
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Este dado demonstra que as mulheres foram inseridas no mercado 

de trabalho e dificilmente este fato pode retroceder, pois, boa parte das famílias 

brasileiras depende diretamente da fonte de renda delas. 

No entanto, a problemática do tema aborda o dilema que a mulher 

enfrenta no seu cotidiano, pois, a mesma tem que decidir entre a gravidez e o trabalho. 

E quando esta opta pela gravidez, esse dilema aumenta, pois, em vários casos a 

empregada desconhece seus direitos perante a Lei, e o que a respalda é quando ela 

em determinados casos necessita de prorrogação de licença maternidade o conflito 

ainda se torna maior devido à falta de entendimento.  

Para as mulheres ambiciosas poderem conquistar seus objetivos 

profissionais, uma série de desafios que deverão ser superados. Cohen (2011) diz 

que: 

Se para os homens é preciso abdicar da vida familiar para cuidar de suas 
carreiras, para as mulheres a questão é mais complexa e, muitas vezes, sem 
possibilidade de escolha plenamente satisfatória. Segundo o autor, aquelas 
que são mães e trabalham, sentem culpa por deixar os filhos, e aquelas que 
abdicam de suas carreiras pela família, estão, muitas vezes, expostas à 
frustração e à depressão (COHEN, 2011). 

  

A respeito das mulheres que desejam ter filhos, a situação se torna 

ainda mais delicada, porque a empregada teme pelo seu emprego, existe também a 

preocupação de como ela será vista dentro do ambiente empresarial, e para aquelas 

que possuem cargos de importância, surge uma pergunta: Será que quando eu voltar 

da minha licença eu estarei no mesmo posto que antes? 

A mulher que pretende engravidar enfrenta um conflito interno, onde 

ela se depara com a necessidade de engravidar e a possibilidade de engravidar. 

Para Cova (2012):  

 

A mulher deve ter plena liberdade para desenvolver todas as suas atividades 
e talentos, decidir sobre a sua vida, sem que haja uma política do governo 
que vise garantir esta liberdade. No então, o fato de a mulher ter seus 
interesses defendidos ou protegidos pelo governo é negativo, pois a própria 
sociedade deveria ser capaz de facilitar a realização da mulher através do 
desempenho das diversas atividades que lhe sejam importantes, como as 
atividades de mãe e de profissional (COVA, 2012). 

 

Nesse sentido, visto as observações acima, nota-se que, 

juridicamente a mulher deve ter seus direitos reservados e protegidos com relação a 

licença-maternidade.  
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A proteção à trabalhadora gestante é garantida, no Brasil, tanto no 

âmbito do Direito do Trabalho como no do Direito Previdenciário. É importante 

ressaltar que, alguns princípios básicos norteiam o tema em sua integralidade, 

principalmente no que se refere ao período puerperal e, que a trabalhadora celetista 

se encontra e, seu estado mais frágil, o primeiro deles pode ser destacado como 

sendo o princípio da dignidade da pessoa humana, é um princípio basilar do qual 

deriva todos os direitos constitucionalmente positivos, este princípio está presente na 

constituição de quase todos os países e ainda pode ser encontrado na Declaração 

Universal de Direitos Humanos e nos direitos fundamentais da Constituição Brasileira 

de 1988, no art. 1°, § III. 

Cabe colacionar o conceito sugerido por Sarlet (2011), o qual ressalva 

o autor, se encontra em processo de reconstrução, a fim de se adaptar à concepção 

multidimensional, aberta e inclusiva da dignidade de pessoa humana: 

 

Assim sendo, temos por dignidade da pessoa humana a qualidade intrínseca 
e distintiva reconhecida em cada ser humano que o faz merecedor do mesmo 
respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, implicando, 
neste sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais que 
assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e 
desumano, como venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas 
para uma vida saudável, além de propiciar e promover sua participação ativa 
e co-responsável nos destinos da própria existência e da vida em comunhão 
com os demais seres humanos, mediante o devido respeito aos demais que 
integram a rede da vida (SARLET, 2011). 
 

No campo das relações do trabalho, a proteção da gestante se dá pela 

estabilidade conferida, na forma do art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais – 

ADCT – Transitórias, à empregada urbana ou rural, desde a confirmação da gravidez 

até cinco meses após o parto, até que venha a ser disciplinada a matéria disposta no 

inciso I do art. 7º do texto constitucional. Através do texto aqui evidenciado, nota-se 

que o princípio da isonomia é garantido ás mulheres as quais a empresa faça adesão 

ao programa Empresa Cidadão. De certo modo percebe-se que a Lei avançou, assim 

como para as estatutárias, atenda também às celetista, a ponto de favorecer de modo 

simétrico ambas as classes, numa proporção isonômica ainda desproporcional. Na 

expectativa de que no futuro por necessidade haja uma equiparação, conforme 

elencado no art. 5°, inciso I da CF/1988. 

 Sobre a Lei n° 11.770/2008, o salário-maternidade também é 

evidenciado sobre os artigos 3°, 4° e 5°: 
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Art. 3º Durante o período de prorrogação da licença-maternidade, a 
empregada terá direito à sua remuneração integral, nos mesmos moldes 
devidos no período de percepção do salário-maternidade pago pelo regime 
geral de previdência social. Art. 4º No período de prorrogação da licença-
maternidade de que trata esta Lei, a empregada não poderá exercer qualquer 
atividade remunerada e a criança não poderá ser mantida em creche ou 
organização similar. Parágrafo único. Em caso de descumprimento do 
disposto no caput deste artigo, a empregada perderá o direito à prorrogação. 
Art. 5º A pessoa jurídica tributada com base no lucro real poderá deduzir do 
imposto devido, em cada período de apuração, o total da remuneração 
integral da empregada pago nos 60 (sessenta) dias de prorrogação de sua 
licença-maternidade, vedada à dedução como despesa operacional. 
Parágrafo único (BRASIL, Lei n° 11.770/2008, art. 3°, 4° e 5°). 
 

  Segundo uma estimativa da SBP (Sociedade Brasileira de Pediatria), 

dos “23 estados do Brasil, de 152 municípios no setor publico da união, apenas 6,7%,  

dos mais de 160 mil, aderem ao êxodo” (NETO, 2011). 

Nota-se que ainda é um número muito pequeno de empresas que 

adere a esta proposta, geralmente são aquelas que declaram o lucro real. Aquelas 

que optam pelo simples, ou lucro presumido, praticamente não adere, que significa 

grande parte dos brasileiros.  

Outro ponto a ser considerado é que os órgãos públicos já podem 

aderir ou não a esta proposta da licença-maternidade desde 2010. O ex-presidente 

Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a lei que instituiu o benefício para o funcionalismo 

federal, estados e municípios. 

Vale ressaltar que “a prorrogação do prazo da licença-maternidade por 

60 dias prevista na Lei n° 11.770/2008 não é obrigatória na Administração Pública 

direta, indireta ou fundacional. A lei apenas autoriza o benefício”. Esse é o 

entendimento da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ, 2015).  

Aqui surge, no entanto uma contradição sobre o direito à igualdade 

perante a Lei que é destinada às mulheres, pois, a Lei autoriza o benefício para as 

empregadas da administração pública, porém não é obrigatório conceder a 

prorrogação. Neste caso, a gestante se por ventura achar que o principio da igualdade 

ou da isonomia foram infringidos, poderá impetrar com recurso e solicitar a 

prorrogação. 

Uma pesquisa feita por telefone para levantamento de dados a uma 

população de mulheres entre 18 e 39 anos, que teve bebês antes da lei e depois da 

lei; no setor público e privado; com idade variada de classe social desigual, para ver 

a ideia de como essas encaram a nova lei diante a situação vivida na prática. Vejam 
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alguns dados buscados, com o intuito de levar a uma crítica, a fim de mostrar que o 

fundamento dessa lei tem seu lado positivo evolutivo, foi entrevistada uma população 

de 54 mulheres que não usufruiu, que usufruiu e usufrui do projeto, faz saber sua 

opinião. 

Ficou entendido que a maioria das pessoas ainda não sabe ao certo 

sobre esta nova Lei n° 11.770/2008, quando se é explicado, as pessoas ficam 

interessadas, poucas tem interesse de explorar suas empresas sobre esta proposta, 

temem perder o emprego. A parte das pesquisadas mais interessadas ao esclarecer 

como funciona, expõe suas respostas de forma bastante positiva. Percebe-se nas 

ntrevistadas que a maioria não conhecem a lei; seus patrões ainda tem uma 

resistência quanto a prorrogação da licença, o que se pode notar é que a maioria dos 

empregadores entende isso como prejuízo 

. Não estão interessados na satisfação da empregada, menos ainda 

na isenção fiscal e tampouco em licitação, subentende-se que já passou da hora das 

empresas ter essa consciência. 

Foi encontrado um acordo coletivo 2013-2015 de empresa conhecida, 

EMBRATEL-RJ, no Brasil, com o sindicato FENATTEL, que já adere ao direto à 

licença prorrogada, tanto para as mamães, quanto para casais homoafetivos, em seu 

regimento Cap. III, Das Condições Sociais, Cláusula 17ª, § Único, Cláusula 18ª, § 

Único, do acordo coletivo (FENATTEL, 2013). 

Para se provar a necessidade das mulheres que vivenciaram esse 

problema foi feito uma pesquisa de dados que revelou a satisfação ou a insatisfação, 

mostrando que a maioria das pesquisadas que trabalham em um dos dois regimes 

tem interesse na prorrogação, nas argumentações percebeu a dificuldade que elas 

encontram de achar uma pessoa de confiança ou mesmo creche para deixar seus 

filhos tão pequenos, na maioria das vezes um berçário nem é cogitado em função do 

custo alto, e de certo modo se sentem cansadas da carga pesada, isso pode ser 

notado nas tabelas abaixo.  

A tabela 1 mostra a opinião das pesquisadas quanto a proposta de 

prorrogação da licença-maternidade.  

 

Tabela 1. Em relação ao Projeto de Lei Empresa Cidadã, Lei n° 11.770/2008, que faculta a 
prorrogação da licença-maternidade para mais 60 dias, opinião das empregadas.   

Opinião                                                  Resultado                                         Percentual % 
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Concorda                                               40                                                           74,0% 
Discorda                                                10                                                           18,5% 
Indiferente                                             04                                                             7,5% 

Fonte: Lima (2016). 
 

Na tabela 2 percebeu-se que, a maioria das empresas pesquisadas 

não adere ao projeto, a maioria são de empresa pública. 

 

Tabela 2. A empresa que você trabalha adere ou não ao Projeto Empresa Cidadã? 

Opinião                                                  Resultado                                         Percentual % 
 

Sim                                                           12                                                           22,0% 
Não                                                           38                                                           75,5% 
Indiferente                                               04                                                            7,5% 

Fonte: Lima (2016). 

 
Quanto a tabela 3 percebe-se que a mãe e o filho são os mais 

beneficiados, embora os dados são descompensados, mas a mãe porque pode dar 

mais ao seu filho na amamentação, descansando mais, podendo esta render mais no 

seu trabalho; o filho porque vai desfrutar mais da amamentação, da segurança da 

mãe, ficando este maior é mais fácil encontrar quem queira cuidar. 

 

Tabela 3. Quem mais ganha com o aumento de dias na licença-maternidade?  

Opinião                                                  Resultado                                         Percentual % 
 

A mãe                                                         17                                                       31,5% 
O filho                                                        24                                                       44,5% 
O governo                                                  02                                                        4,0% 
A empresa                                                 11                                                       20,0% 

Fonte: Lima (2016). 
 

Nos resultados da tabela 4 percebeu-se que a maioria das pessoas 

ainda tem um conceito negativo quanto a licença-maternidade estendida, acham que 

leva a preguiça, mas na verdade o que se espera e um rendimento crescente no 

retorno do trabalho e um equilíbrio por parte da mulher quanto a conciliar as novas 

atividades. 

 

Tabela 4. Como ficaria a disposição de quem desfruta da licença prorrogada 60 dias?  

Opinião                                                  Resultado                                         Percentual % 
 

Disposta                                                     12                                                       22,0% 
Indisposta                                                  28                                                       44,5% 
Não muda em nada                                   18                                                       33,0% 
Indiferente                                                  04                                                        7,5% 

Fonte: Lima (2016). 
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Pelas respostas obtidas na tabela 5, ainda se percebe uma cultura de 

que, quanto mais tempo a licença, torna a pessoa mais indisposta, mas na realidade 

se analisar todos os aspectos percebe-se uma funcionária mais descansada e 

disposta, podendo esta render mais ao seu empregador. 

 

Tabela 5. Se todos os empregadores aderissem a esta Lei 11.770/2008, como ficaria as vagas de 
emprego no mercado de trabalho?  

Opinião                                                  Resultado                                         Percentual % 
 

Aumenta                                                     32                                                       60,0% 
Diminui                                                       06                                                       11,5% 
Não muda em nada                                   12                                                       22,0% 
Indiferente                                                  04                                                        7,5% 

Fonte: Lima (2016). 
 

Logo se percebe que mulheres têm buscado a satisfação dessa 

realidade, isso é denotado nos tribunais, se valendo da necessidade com base no 

princípio da isonomia, conforme encontrado, uma jurisprudência do Tribunal de 

Justiça do Estado de Goiás, Mandado de Segurança Nº 404446-33.2015.8.09.0000 

(201594044465), concedido a licença-maternidade prorrogada por 60 dias à servidora 

temporária do Estado de Goiás, como muitos outros casos similares encontradas no 

site do TJ/GO, segue a ementa: 

 

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 404446-33.2015.8.09.0000 
(201594044465) COMARCA DE GOIÂNIA, IMPETRANTE: NÁBIA 
NATÁLIA LOURENÇO PIRES IMPETRADA: SECRETÁRIA DE 
EDUCAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS RELATOR: DES. LUIZ EDUARDO 
DE SOUSA. EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE 
DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA 
AUTORIDADE IMPETRADA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE 
PRESENTES. PRORROGAÇÃO DE LICENÇA À GESTANTE PARA180 
DIAS. SERVIDORA TEMPORÁRIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO 
EVIDENCIADO. I- O fato de a licença-maternidade prorrogada por força de 
liminar ter sido usufruída em sua integralidade, não obsta o julgamento do 
mandado de segurança, que deverá examinar a legalidade ou não do 
invocado direito, de modo a permitir, na eventualidade de a ordem ser 
denegada, a discussão nas vias ordinárias do direito ao ressarcimento. II- O 
pedido de prorrogação de licença-maternidade feito na esfera administrativa 
foi indeferido pela Secretaria de Estado de Educação, 2 Cultura e Esporte, 
por meio de despacho editado por sua Advocacia Setorial, o que evidencia a 
legitimidade da Secretária da Pasta para figurar no polo passivo deste 
mandamus. III- Não há que se falar na ausência dos pressupostos da ação 
mandamental se ela foi instruída com a cópia do ato de indeferimento do 
pedido administrativo apresentado pela impetrante. IV- A Lei Federal 
n°11.770/08, que instituiu o Programa Empresa Cidadã e prorrogou a licença-
maternidade para 180 dias, assim como a Lei n° 16.677/09, que estendeu 
esse benefício ao âmbito estadual, têm aplicação imediata à Administração 
Pública direta e indireta, sem exclusão da detentora de contrato temporário. 
Por conseguinte, ressoa ilegal o ato que não o concede sem razão plausível. 
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SEGURANÇA CONCEDIDA. ACÓRDÃO os integrantes da Primeira Turma 
Julgadora da Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 
Goiás, por unanimidade, EM CONCEDER SEGURANÇA, nos termos do voto 
do Relator , que a este se incorpora. VOTARAM, além do RELATOR, o Dr. 
ROBERTO HORÁCIO DE REZENDE, (substituto da Desª. AMÉLIA 
MARTINS DE ARAÚJO) e o Desembargador ORLOFF NEVES ROCHA. 
AUSETE, ocasionalmente, o Dr. CARLOS ROBERTO FAVARO (substituto 
da Desembargadora MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO REQUI). PRESIDIU 
o julgamento, o Desembargador LUIZ EDUARDO DE SOUSA. PRESENTE à 
sessão a Procuradora de Justiça, Dra. ANA CRISTINA RIBEIRO 
PETERNELLA FRANÇA. Custas da lei. Goiânia, 10 de maio de 2016. DES., 
RELATOR. Rel. LUIZ EDUARDO DE SOUSA, 1ª TURMA, 10/06/2016). 

Como este, existem muitos outros pleitos tanto deferidos como 

indeferido, ao entendimento do interpretador da lei, achando este razoado o pedido. 

Cabe ressaltar que, a cada dia mais e mais mulheres recorrem aos tribunais em busca 

de soluções para seus pedidos.  

Um exemplo vívido ocorreu no TRT da 18ª Região, conforme dados 

jurisprudenciais: 

 

EMENTA EXTRAÍDA: "RECURSO DE REVISTA-CABIMENTO DO 
MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DE GESTÃO DE 
PESSOAL REGIDO PELA CLT-APLICAÇÃO DO ELASTECIMENTO DA 
LICENÇA MATERNIDADE PARA 180 (CENTO E OITENTA) DIAS 
PREVISTO NA LEI Nº 11.770/2008 APENAS PARA AS EMPREGADAS 
ESTATUTÁRIAS-ATUAÇÃO DO ESTADO COMO EMPREGADOR-
ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. Da leitura do art. 5º, inciso 
LXIX, da Constituição Federal, bem como do § 1º da Lei nº 12.016/2009, o 
mandado de segurança tem por objetivo salvaguardar o particular da atuação 
do Estado quando, no exercício das atribuições do Poder Público, exorbitar 
do poder que lhe é conferido, agindo com ilegalidade ou abuso de poder. O 
ato combatido deve ser aquele em que o Estado age na qualidade de Poder 
Público, atos de império, e não quando atua como particular, os denominados 
atos de gestão do pessoal, como no caso dos autos, que restringiu o direito 
à licença maternidade de 180 (cento e oitenta) dias às empregadas 
estatutárias, excluindo as servidoras submetidas à égide da CLT. Recurso de 
revista conhecido e provido." (Processo: RR-198-59.2011.5.20.0005. Data de 
Julgamento: 29/10/2014, Relator Ministro: Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, 
7ª Turma, Data de Publicação: DEJT 07/11/2014), (TRT18, RO - 0011787-
73.2014.5.18.0013, Rel. SILENE APARECIDA COELHO RIBEIRO, 3ª 
TURMA, 05/03/2015). 

Percebe-se que a licença-maternidade apesar de ter uma lei 

determinante que faculta a adesão, as trabalhadoras celetista ou mesma temporárias, 

na maioria das vezes tem que impetrar com ação na justiça para valer seus direitos.  

Ainda assim tem sido um dos questionamentos mais frequentes entre 

as mulheres do estado puerperal, sem contar aquelas que dão a luz a filhos gêmeos, 

e tem uma jornada dupla, por isso, de certo modo fere diretamente ao princípio da 
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isonomia instituído na Constituição Federal de 1988, acredita-se que se houvesse 

maior apoio do governo à mulher que trabalha, o conflito entre maternidade e trabalho 

seria menor e a maternidade seria mais voluntária. 

CONCLUSÃO 
 

A pesquisa mostrou informações quanto a empresa pública e privada 

que adere ao projeto de Lei n° 11.770/2008, informou dados reais e resultados 

positivos crescentes e negativos para quem aufere a licença-maternidade estendida, 

haja visto que, já passou da hora das empresas admitirem a posição diferenciada da 

mulher no mercado de trabalho. 

Quando se fala tanto no Brasil de políticas de bem estar social, de 

saúde e de educação, é necessário que pessoas interessadas ou não acompanhe tais 

projetos, a partir daí, pode se fazer uma análise crítica da situação, se foi interessante 

ou não a intervenção de um projeto de Lei que incrementou o assunto.  

Pelos argumentos colocados acima, este trabalho não pode deixar de 

concluir a flexibilização da licença-maternidade é uma necessidade premente de 

nossa sociedade. Tanto o governo quanto as empresas não podem mais abrir mão de 

profissionais tão importantes no mercado de trabalho durante tanto tempo 

consecutivo, e ao mesmo tempo o filho recém-nascido não pode ser privado da 

presença da mãe tão prematuramente. 

Por fim, a pesquisa indica que essa mudança sob a Lei referida, 

ajudou a mulher na sua posição diante da lei trabalhista, mostrou que na esfera pública 

o benefício da licença-maternidade é mais amplamente praticado observando os 

artigos que compõe a Lei, porém, é necessário uma mudança de atitude ou mesmo 

de cultura com relação à maioria das empresas, que em alguns casos não dão o 

devido interesse a casos de gravidez dentro da instituição empregatícia, sendo a 

minoria adepta ao projeto de Lei. 

Portanto, vê-se uma necessidade de facilitar a adaptação da realidade 

da mulher moderna; como mãe, como profissional trabalhando numa empresa 

futurista e o novo membro da família. 
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LOGÍSTICA DE DISTRIBUIÇÃO: ANÁLISE DO PROCESSO DE 
UTILIZAÇÃO DE MODELOS DE ROTEIRIZAÇÃO DE UMA GRANDE 

EMPRESA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENCOMENDAS DE GOIÂNIA 
 

DISTRIBUTION LOGISTICS: ANALYSIS OF THE PROCESS OF A ROUTING 

OF MODELS LARGE COMPANY OF GOIANIA ORDERS DISTRIBUTION 

Adir Francisco Oliveira26 
Tânia Maria de Andrade27 

Renato Silva Martins28 
Gil Eduardo Morato29 

 

RESUMO: este artigo teve como objetivo geral descrever como uma grande empresa 
de logística e distribuição utiliza de modelos de roteirização para otimizar seu 
processo de recebimento e entrega de mercadorias. Os objetivos específicos 
estabelecidos foram: analisar o processo formal de planejamento de rotas; verificar se 
os modelos atuais utilizados estão proporcionando maior velocidade no fluxo de 
informações e caracterizar a estrutura formal da empresa. A metodologia utilizada 
para alcance dos objetivos propostos foi um estudo descritivo de natureza qualitativa. 
Como instrumento básico de coleta de dados, utilizou-se de um roteiro de entrevista 
aplicado aos gestores da empresa, responsáveis pelos processos de logística de 
distribuição da mesma. Como resultado, foi possível identificar que a empresa 
estudada utiliza de modelos de roteirização como ferramenta estratégica para otimizar 
seu processo organizacional especificamente no que tange a logística e distribuição 
de produtos. Também foi possível constatar que existe planejamento de rotas 
formalmente estabelecidos utilizando-se de um modelo de roteirização classificado 
pela empresa como LTU (Linha de Transporte Urbano). Verificou-se ainda, que com 
este novo modelo a empresa consegue obter maior velocidade no fluxo de 
informações e proporcionalmente, diminuir distâncias, tempo e agregar qualidade por 
meio da rápida respostas aos seus clientes. 
Palavras - Chaves: Distribuição. Logística. Roteirização. 

 
 
ABSTRACT: this article has the general objective to describe how a great logistics and 
distribution company uses routing models to optimize his receiving and delivery 
merchandise process .The specific objectives set were; analyze the formal process of 
route planning; check that the current models used are providing greater speed in the 
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flow of information and characterize the formal structure of the company. The 
methodology used to reach the proposed goals were a descriptive study of a qualitative 
nature. As a basic instrument of data collection, we used an interview guide applied to 
company managers, responsible for distribution logistics processes thereof. As a 
result, it was possible to identify that the company studied uses routing models as a 
strategic tool to optimize your organizational process specifically with respect to 
logistics and distribution of products. It was also established that there is route planning 
formally established using a routing model classified by the company as LTU (Urban 
Transport Line). There was also that with this new model the company can get more 
speed in the flow of information and proportionally reduce distances, time and add 
quality through rapid responses to customers. 
 
Key Words: Distribution. Logistics. Routing. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

O processo de logística e distribuição exerce forte influência na 

movimentação de produtos e serviços em todas as atividades organizacionais de uma 

empresa, quer sejam essas atividades de natureza interna e/ou externa. Ao longo da 

cadeia de negócios, observamos que existem relacionamentos com outros setores da 

organização que consistem na integração e coordenação de todos os aspectos 

relacionados à distribuição eficiente de materiais e equipamentos de uma empresa 

(BERTAGLIA, 2014). 

Percebe-se que a distribuição eficiente de produtos e serviços tornou-

se uma importante atividade na logística, representando menores custos para as 

empresas, agilidade na entrega e recebimento de mercadorias, como também, maior 

velocidade no fluxo de informações geradas (FARIA & COSTA 2011). 

As utilizações de modelos de roteirização, conforme definições 

apresentadas, surgem como aspectos condicionantes em relação ao desempenho, 

agilidade, velocidade e qualidade dos serviços utilizados por empresas de transportes 

(BOWERSOX & CLOSS, 2009). 

Ballou (2014) argumenta que o uso de modelos de roteirização pode 

representar uma economia de custos nos processos logísticos, a partir da designação 

de melhores trajetos estabelecidos pelas empresas, para a entrega de seus produtos 

ou serviços minimizando o tempo e a distância. 

A responsabilidade de disponibilizar o produto e/ou serviço no lugar 

certo, no tempo exato, com a qualidade desejada e ao menor custo possível, neste 
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cenário, faz da logística no contexto organizacional, o papel de extrema importância 

no progresso e desenvolvimento das organizações (BALLOU, 2014). 

De acordo com o contexto apresentado, esta pesquisa teve como 

problemática: como uma grande empresa de logística e distribuição de encomendas 

de Goiânia, utiliza de modelos de roteirização em seu processo operacional? 

Como objetivo geral a presente pesquisa descreveu como a empresa 

emprega os modelos de roteirização para otimizar seu processo de recebimento e 

entrega de mercadorias. Em suma, o principal aspecto é analisar o processo formal 

de planejamento de rotas elaborado por uma grande empresa de logística e 

distribuição, verificar se os modelos atuais utilizados estão proporcionando maior 

velocidade no fluxo de informações e caracterizar a estrutura formal da empresa. 

A busca por eficiência nos processos organizacionais pode 

representar um ganho de competitividade para as empresas de um modo geral. 

Portanto, esta pesquisa é relevante e oportuna por sua natureza descritiva e 

qualitativa que busca contribuir para a academia e para o meio corporativo, 

apresentando resultados do uso de modelos de roteirização e suas implicações na 

gestão logística de distribuição de uma grande empresa de recebimento e entrega de 

mercadorias de Goiânia. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Todo trabalho necessita de um tratamento científico para a 

descoberta e indagações de verdades parciais encontradas. Para a realização de um 

estudo, o mesmo deve ser feito por meio do emprego de técnicas cientificas para se 

descobrir respostas e/ou soluções adequadas para o problema levantado (MARCONI 

& LAKATOS, 2010). 

Verifica-se que para a utilização de um método adequado a uma 

pesquisa, será necessária a utilização de procedimentos que possam nortear a 

investigação cientifica por meio de pesquisas e instrumentos de coleta de dados. 

Esta é uma pesquisa descritiva. Este tipo de pesquisa procura a 

descrição na integra de um fato ou fenômeno que ocorre na empresa, evidenciando 

suas variáveis internas e externas, para a obtenção de uma visão mais crítica e 

reflexiva sobre seus processos (GIL, 2010). 

Seus propósitos e sua problemática, neste estudo também apontam 
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para uma pesquisa de natureza qualitativa. Sua abordagem é a mais indicada para 

inferir e apresentar os resultados evidentes nos processos organizacionais (GIL, 

2010). 

Esta pesquisa foi realizada em uma grande empresa de logística e 

distribuição no município de Goiânia, a qual não permitiu a divulgação do seu nome, 

autorizando apenas a análise de conteúdo realizado pelo pesquisador. 

Como instrumento de coleta de dados, foi utilizado um roteiro de 

entrevistas aplicadas aos gestores da empresa, responsáveis pelos processos de 

logística de distribuição (apêndice A). Também foi solicitado aos responsáveis 

documentos que atestam a formalização de modelos de roteirizações utilizados pela 

empresa. 

O modelo de roteirização utilizado pela empresa foi descrito, após 

aplicação dos instrumentos de pesquisas e das observações feitas pelo pesquisador 

no curso desta investigação científica. 

Mediante a coleta desses dados, conforme já descrito anteriormente, 

foi realizada uma análise qualitativa para comparar o modelo de roteirização praticado 

pela empresa e o que diz a teoria sobre esta ferramenta. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Conforme os objetivos propostos e a metodologia utilizada nesta 

pesquisa, as análises e descrições dos resultados foram realizadas qualitativamente 

por meio de um roteiro de entrevistas e análise documental disponibilizada pela 

empresa e posterior análise de dados. 

De acordo com o levantamento, foi possível observar por meio de um 

relatório disponibilizado pela empresa chamado de implantação da nova malha de 

linhas de transporte urbano - LTU – em Goiânia, que a mesma possui um modelo de 

roteirização formalmente estabelecido por uma equipe de trabalho. 

Verificou-se que neste documento o foco é reduzir custos, otimizar 

percursos, aumentar a quantidade de objetos coletados e reduzir incidências de DH 

(Postagem Depois do Horário). Inicialmente, analisando esses dados é possível 

perceber que a empresa tem preocupação constante na maximização de seus 

resultados, estabelecendo formalmente um modelo de roteirização que sirva para 

reduzir seus custos operacionais e manter a empresa estrategicamente competitiva 
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(FARIA & COSTA, 2011). 

Foi possível identificar também que este modelo se baseou 

metodologicamente em informações disponibilizadas pelos CTO/CTCE – Centro de 

Transporte Operacional e Centro de Tratamento de Cargas e Encomendas, e em 

demais acompanhamentos externos realizados pela organização. O objetivo deste 

trabalho era colher o máximo de informações para se construir um novo modelo de 

roteirização capaz de cumprir as seguintes etapas conforme exposto no Quadro I. 

 

 

ETAPAS PARA IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO MODELO DE ROTEIRIZAÇÃO 

1.Análise das Fichas Técnicas da malha 

antiga 

6.Sensibilização da equipe de 

condutores do CTO sobre a importância 

das coletas intermediárias 

2.Acompanhamento de algumas linhas 7.Implantação 

3.Análise dos dados de cada linha 8.Acompanhamento da implantação 

4.Elaboração das novas Fichas 

Técnicas 

9.Ajustes dos pontos de não 

conformidades 

5.Simulação de algumas rotas 
10.Reunião final com a equipe de 

implantação e gestores do CTO 

Quadro I:Etapas para implantação de um novo modelo de roteirização. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

Observa-se de acordo com os dados apresentados no Quadro I, que 

a empresa tem procedimentos formalmente estabelecidos para implantação de um 

novo modelo de roteirização. Em cada uma dessas etapas, também é possível 

verificar que a mesma segue um padrão de acompanhamento para que haja 

otimização em todos os seus processos, sejam eles: na entrega, no recebimento, na 

escolha da melhor rota ou mesmo no seu bom desempenho organizacional para que 

estes também possam representar economia em seus custos logísticos (FARIA & 

COSTA, 2011; BALLOU, 2014). 

Por meio de entrevistas com membros da equipe de trabalho, 

responsáveis pela elaboração deste novo modelo de roteirização, verificou-se que 

neste novo plano de rotas a empresa conseguiu diminuir a quilometragem rodada e 
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consequentemente maior velocidade no fluxo de informações geradas, de acordo com 

dados apresentados no Quadro II. 

COMPARATIVO KM RODADO 

SITUAÇÃO ENCONTRADA 

NA EMPRESA 

SITUAÇÃO COM NOVO 

MODELO IMPLANTADO 

LTU KM RODADO LTU KM RODADO 

1 124 1 76 

2 130 2 118 

3 91 3 99 

4 134 4 56 

5 116 5 72 

6 91 6 95 

7 77 7 95 

8 113 8 75 

9 82 9 62 

10 102 10 85 

11 105 11 19 

12 117 12 80 

13 75 13 82 

14 93 14 74 

15 151 15 70 

16 67 16 87 

17 104 17 77 

18 26 18 67 

19 78 19 48 

20 39 20 55 

21 56 21 82 

22 29 22 69 

23 66 23 86 

24 132 24 110 

 
109   0 

TOTAL 2307   1839 

GANHO 468 
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Quadro II: Comparativo dos KM rodados. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

No Quadro II, identifica-se que na situação atual da empresa, antes 

da implantação do novo modelo de rotas, gastava-se 2.307 km rodados para percorrer 

todo o seu trajeto na logística e distribuição de suas encomendas. Com o novo 

planejamento de rotas elaborado pela equipe de trabalho da empresa, verificou-se um 

ganho comparativo nos km rodados de 468, ou seja, agora a empresa gasta 1.839 

km. Analisando estes dados pode-se constatar que essa premissa tornou-se o pilar 

das organizações contemporâneas, desde que seus propósitos estejam calcados no 

eixo: tempo, distância e qualidade dos produtos garantidos no processo de logística e 

distribuição das empresas (BERTAGLIA, 2014). 

Na Figura I também, pode-se observar o novo modelo de roteirização 

apresentando os horários de saída e de chegada às distancias percorridas. 

 

 

Figura 1: Novo modelo de roteirização. 

Fonte: Dados da empresa, 2016. 

 

Quanto à caracterização da estrutura formal da empresa, último 

objetivo de pesquisa proposto neste estudo, não foi possível descrevê-los por motivos 

alheios a vontade do autor, pois a empresa não autorizou a divulgação de seu nome 

e em decorrência disso, a pesquisa se encerra nesta etapa. 

 

4 CONCLUSÃO 
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A distribuição física e eficiente tem por objetivo entregar produtos e 

serviços aos clientes, no menor tempo possível, com menor custo desejável e com a 

qualidade requerida. Observa-se que a distribuição física busca atingir um nível 

desejável de satisfação de seus clientes, reduzindo seus custos operacionais por meio 

de modelos e sistemas de distribuição integrados que possam significar eficiência nos 

processos, aumento na frequência das entregas e consequentemente superação da 

expectativa dos clientes. 

Dessa forma, esta pesquisa em âmbito geral, descreveu como uma 

grande empresa de logística e distribuição utiliza de modelos de roteirização para 

otimizar seu processo de recebimento e entrega de mercadorias. E de forma mais 

específica: analisou o processo formal de planejamento de rotas elaborado por uma 

grande empresa de logística e distribuição; verificou-se que os modelos atuais 

utilizados estão proporcionando maior velocidade no fluxo de informações e 

mercadorias e ainda caracterizou a estrutura formal da roteirização usada por essa 

empresa. 

Os resultados revelaram que a empresa estudada utiliza de modelos 

de roteirização como ferramenta estratégica para otimizar seu processo 

organizacional especificamente no que tange à logística e à distribuição de produtos. 

Também foi possível analisar que existe planejamento de rotas formalmente 

estabelecido por meio de um modelo de roteirização classificado pela empresa como 

LTU (Linha de Transporte Urbano). Verificou-se ainda que com este novo modelo a 

empresa consegue obter maior velocidade no fluxo de informações e mercadoria se 

proporcionalmente, diminuir distancias, tempo e agregar qualidade por meio da rápida 

resposta a seus clientes. 

Assim, considera-se que os objetivos desta pesquisa foram 

alcançados por meio da descrição, verificação e análise de conteúdo (documentos) 

do uso de modelo de roteirização para proporcionar sua competitividade, visando a 

melhoria em seus processos de logística e distribuição de produtos e serviços. 
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RESUMO 
Tem-se com o presente artigo científico o objetivo analisar o processo de 
recrutamento e seleção de funcionários, e propor métodos de melhorias, que 
garantem a eficácia de contratações de profissionais qualificados. Os métodos 
utilizados para obtenção dos dados foram os qualitativos, sendo: a observação e 
análise de documentos para comparação de informações bem como a pesquisa 
bibliográfica. A partir da metodologia aplicada foram obtidas informações e constatado 
que a empresa utiliza métodos de convocar candidatos e selecioná-los, porém, 
necessitam serem melhorados a fim de se obter contratações eficazes. Obteve-se 
como resultado que a sistemática utilizada no recrutamento é ineficiente. A falta de 
organização dos currículos que são entregues na empresa gera perda de tempo além 
de exclusão de bons profissionais. A seleção de candidatos deve ser bem elaborada 
e testes práticos devem ser aplicados para obtenção de informações sobre o nível de 
capacitação profissional.  
PALAVRAS-CHAVES: Currículo. Métodos. Recursos Humanos. 

 

ABSTRACT 
this scientific paper is to present improvements in the process of recruitment and 
selection to ensure the effectiveness of qualified hires. The methods used to collect 
the data were qualitative, being: the observation and analysis of documents, for 
comparison information as well as literature. From the applied methodology, 
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information was obtained and found that the company uses methods of calling 
candidates and select them, but need to be improved in order to obtain effective hiring. 
The systematic used in recruitment is inefficient. The lack of organization of the 
curriculum that are delivered to the company generates waste of time as well as 
exclusion of good professionals. The selection of candidates should be well thought 
out and practical tests should be applied to obtain information on the level of 
professional training. 

KEYWORS: Curriculum . Methods . Humano. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

As empresas estão sempre em busca de qualidade na prestação de 

serviços, bem como, na excelência do atendimento, visando elevados lucros e 

competitividade no mercado atual. Contudo, para o alcance de tais resultados é 

necessário um desenvolvimento contínuo das pessoas que estão inseridas no 

ambiente organizacional. 

A relevância da temática desenvolvida neste artigo, se dá por se 

tratado departamento de recursos humanos, e a sua importância em uma 

administração eficaz da gestão de pessoas. Esta última: 

 
Refere-se as práticas e as políticas necessárias para conduzir os aspectos 
relacionados as pessoas no trabalho de gerenciamento, especificamente a 
contratação, ao treinamento, a avaliação, a remuneração e ao oferecimento 
de um ambiente bom e seguro aos funcionários da empresa. (DESSLER, 
2003, p.2). 
 

Ainda de acordo as considerações do autor, é possível afirmar que 

“todos os gerentes são, de certo modo, gerentes de RH, uma vez que eles precisam 

se envolver em atividades como recrutamento, entrevistas, seleção e treinamento”. 

(DESSLER, 2003, p.3). Portanto, a participação efetiva dos gerentes é essencial no 

desenvolvimento contínuo dos colaboradores da organização. 

Para Araújo e Garcia (2006) o recrutamento é o processo de 

identificação e atração de um grupo de candidatos, entre os quais serão escolhidos 

alguns para posteriormente serem contratados para o emprego. O recrutamento tem 

a função básica de atrair pessoas para suprir às necessidades da organização e 

abastecer o processo de seleção. Marras (2007) define o recrutamento como uma das 

atividades de responsabilidade da administração de recursos humanos na qual tem 

por finalidade a captação de pessoas interna ou externamente à organização com 

objetivo de suprir as necessidades de pessoas na empresa. 
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Assim, da mesma forma que há recrutamento externo e interno, há 

também a seleção interna e externa. A seleção interna se dá por meio de convocação 

de pessoal internamente, quando o candidato com o perfil desejado é selecionado, a 

partir de testes nos quais avaliam as potencialidades do candidato em relação à vaga 

disponível. Já a seleção externa é “a utilização de informações sobre os candidatos 

recrutados externamente para escolher quais deles receberão propostas de 

emprego”. (MILKOVICH; BOUDREAU, 2012, p. 208) 

A captação de pessoal pode ser realizada a partir da junção das 

seleções internas e externas, quando são analisados candidatos tanto dentro da 

organização quanto fora. Sendo que a vantagem competitiva depende do próprio 

candidato. Após o recrutamento, e a disponibilização de vagas, efetua-se a seleção 

dos candidatos. 

O departamento em questão, Recursos Humanos, foi submetido a um 

questionário para avaliação das condutas adotadas pelo departamento no processo 

de recrutamento e seleção. O resultado deste questionário pode reforçar o que fora 

concluído a partir das observações realizadas na organização. Como resultado das 

metodologias aplicadas, conclui-se que o processo de recrutamento que a empresa 

utiliza é ineficiente. 

Tem-se com este artigo científico tem como objetivo analisar o 

processo de recrutamento e seleção da empresa estudada, e propor métodos de 

melhorias que garantem a eficácia na contratação de profissionais qualificados na 

organização, que está localizada em bairro periférico da cidade de Goiânia, 

objetivando a otimização do tempo gasto para realização do processo, bem como, 

uma abordagem eficaz que impacte nos resultados gerais da organização, com 

contratações mais assertivas, de profissionais aptos para as vagas que forem 

disponibilizadas. 

 

 

2 METODOLOGIA 

 

Para a obtenção de dados foram utilizados critérios de métodos 

qualitativos, que:  

Caracterizam-se pelo esforço de coletar materiais em diversas fontes 
oriundas do ambiente natural, por meio de contato direto, intenso e 
prolongado entre o pesquisador e os atores sociais implicados, procurando 
explorar recursos metodológicos que permitam fundamentar exercícios de 
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descrição para fins de compreensão dos fenômenos investigados segundo a 
perspectiva dos participantes da situação em estudo. (LIMA & OLIVIO, 2007, 
p.35). 

 

Utilizou-se como instrumentos de coleta de dados a pesquisa 

documental e a observação conforme detalha-se a seguir. 

A pesquisa documental foi fundamental para a realização deste artigo, 

uma vez que a mesma “vale-se de toda sorte de documentos, elaborados com 

finalidades diversas, tais como assentamento, autorização, comunicação etc.” (GIL, 

2010, p.20). 

Desse modo, a análise de documentos também foi utilizada, 

considerando relatórios que a empresa possui, nos quais constam dados de entrada 

e saída de funcionários da empresa. Nele realizou-se uma análise dos currículos dos 

prováveis candidatos à vaga anunciada, bem como o de ex-funcionários, em caso de 

necessidade de contratação dos mesmos, com os critérios pertinentes a cada 

situação. 

 É importante ressaltar a relevância da análise dos documentos 

fornecidos pela empresa, pois os mesmos “utilizam os sentidos na obtenção de 

determinados aspectos da realidade. Não consiste apenas em ver e ouvir, mas 

também examinar fatos ou fenômenos que se deseja estudar”. (MARCONI & 

LAKATOS, 2011, p.56). Neste caso foram confrontados a análise de currículos 

realizadas pelo departamento de Recursos Humanos, com as reais necessidades de 

perfis que cada departamento de fato precisava. 

Ao longo do desenvolvimento do trabalho a observação, que de 

acordo com Gil (2002) “é adequada aos estudos exploratórios já que favorece a 

aproximação do pesquisador com o fenômeno pesquisado” foi utilizada como 

ferramenta para acompanhamento da equipe de RH bem como de todo o pessoal que 

está ligado direta ou indiretamente ao processo de contratação, para análise dos 

possíveis motivos que ocasionam a saída repentina dos funcionários na organização.  

Para isso, foi feito um acompanhamento do processo de recrutamento 

e seleção na empresa, realizado no período de janeiro a fevereiro de 2016 nos dias 

de terças e quintas-feiras, dias esses em que a o departamento em questão utiliza 

apenas para esse fim. 
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3 RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

No primeiro semestre de 2015, foi realizado um levantamento de 

dados de registros da empresa, onde foi possível constatara breve permanência de 

funcionários na organização, com maior incidência no setor administrativo. De fato, 

pela simples análise dos documentos, arquivos e banco de dados fornecidos pela 

empresa, bem como a análise do questionário aplicado aos envolvidos do 

departamento de recurso humanos, pode-se concluir falhas no processo de 

recrutamento e seleção. 

No ano vigente de 2016 a organização faz o seu processo de 

recrutamento e seleção via currículo de candidatos empregados e desempregados, 

inclusive ex-funcionários, os quais enviam seus currículos na organização. Pelo 

questionário aplicado pode-se perceber que indicações dos dirigentes da organização, 

de futuros contratados, pesam bastante neste processo, pois a empresa estudada é 

uma empresa familiar que preza os princípios cristãos e o nível de afinidade com 

pessoas que integram o seu convívio religioso e familiar. Seguindo com o processo 

adotado pela empresa os candidatos são selecionados com base nos critérios já 

mencionados, e em seguida convocados para entrevista.  

Cabe ressaltar que a função de recrutar é realizada por funcionários 

do Departamento de Pessoas - DP - da empresa. A empresa não demonstrou 

interesse em dispor de recursos financeiros para adotar o recrutamento realizado por 

empresas especialistas no assunto. O DP não dispõe de profissionais especializados, 

com níveis de instrução para tal, uma vez que não faz parte da política organizacional 

exigência no grau de instrução de seus colaboradores, portanto nenhum recrutador 

dispõe de graduação ou cursos específicos para área. Isso os obriga a utilizar os 

métodos de seleção que julgam cabíveis, como por exemplo, disponibilizar as vagas 

por meio de cartazes e anúncios em jornais que são fixados em seus prédios, além 

de indicações, para comporem o quadro de funcionários da organização. 

De acordo com Chiavenato (2010 p. 56) “o recrutamento é o conjunto 

de políticas e ações destinadas a atrair e agregar talentos à organização para dotá-la 

das competências necessárias para o sucesso”. Existem três tipos de recrutamento, 

o interno, o externo e o misto, porém aqui será abordado apenas o recrutamento 

interno e externo. O interno é realizado sobre os candidatos que já trabalham na 

organização, enquanto o externo atua sobre os candidatos de fora da organização. 
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Para esse autor, ambos tipos de recrutamento possuem vantagens e 

desvantagens. Para o recrutamento interno ele enumera como vantagens o melhor 

aproveitamento do potencial humano da organização; a probabilidade de melhor 

seleção, pois os candidatos são bem conhecidos e o incentivo à permanência e à 

fidelidade dos funcionários a organização. 

Como desvantagens para o recrutamento interno Chiavenato (2010), 

destaca a manutenção e conservação da cultura organizacional existente; a 

possibilidade de bloquear a entrada de novas ideias, experiências e expectativas e a 

indica para as empresas burocráticas e mecanísticas. 

Além do recrutamento interno, há a possibilidade do recrutamento 

externo. Para este, o autor levanta alguns pontos como vantagens e desvantagens 

em relação ao recrutamento interno. Entre os pontos positivos, ele ressalta que o 

recrutamento externo renova a cultura organizacional e a enriquece com novas 

inspirações, enriquece o patrimônio humano pelo aporte de novos talentos e 

habilidades. Como desvantagens ele acredita que o recrutamento externo afeta 

negativamente a motivação dos atuais funcionários da organização, reduz a fidelidade 

dos funcionários ao oferecer oportunidades a estranhos, considera esse tipo de 

recrutamento oneroso, custoso, demorado e inseguro em relação ao recrutamento 

interno. 

Para que a empresa realize os recrutamentos de forma assertiva, 

sugere-se a criação da descrição de cargose RP- requisição de pessoas onde 

facilitará a identificação das principais necessidades da empresa e respectivo perfil 

profissional desejado, o que agilizará o processo de recrutamento e seleção, quando 

disponibilizada uma vaga independente do setor, já que se trata de uma empresa que 

administra uma rede de supermercados e efetua contratações de nível operacional à 

nível administrativo. 

Com a adoção desses métodos, composto pelas características do 

candidato para facilitar na escolha do perfil de acordo ao desejado pela empresa, 

agregaria otimização de tempo no processo de recrutamento e seleção, considerando 

que atualmente a empresa não possui um critério formalmente estabelecido. 

Finalizada a etapa do recrutamento, a etapa seguinte é a seleção dos 

candidatos apresentados, no qual pode-se adotar técnicas como dinâmica de grupo e 

entrevista individual, que auxiliarão o recrutador na escolha do candidato que melhor 

se adeque a vaga disponível. 
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Como o processo de seleção da empresa estudada não está 

formalmente estabelecido, conforme pode-se observar no quadro 1, cujos dados 

foram levantados a partir de análise de documentos no período de Janeiro à Junho de 

2015, é possível perceber a breve permanência dos funcionários na organização que 

no período estudado contava com 200 pessoas em seu quadro ativo de funcionários. 

 

Quadro 1:  Perfil das contratações no período de Janeiro à Junho de 2015. 

Funcionários 
contratados 
em jan/fev 

2015 

Critérios 
recomendados para 

contratação 
Função  

Perfil 
contratado 

Tempo de 
permanência 

01 Não definido Recepcionista 
sem experiência 
para treinamento 
interno 

3 meses 

02 
Ter experiência 
comprovada em 
carteira de trabalho 

Auxiliar 
Administrativo 
Financeiro 

Com experiência  6 meses 

03 Não definido 
Analista de 
departamento 
pessoal 

Com experiência 6 meses 

Funcionários 
contratados 
em mar/abr 

2015 

Critérios 
recomendados para 
contratação 

Função  
Perfil 
contratado 

Tempo de 
permanência 

 
05 
 

Não definido Compradores Com experiência 4 meses 

 
03 
 

Ter experiência 
comprovada em 
carteira de trabalho 

Analista 
Contábil 

Com experiência 2 meses 

Funcionários 
contratados 
em mai/jun 

2015 

Critérios 
recomendados para 
contratação 

Função  
Perfil 
contratado 

Tempo de 
permanência 

02 Não definido Recepcionista 
sem experiência 
para treinamento 
interno 

3 meses 

 
01 
 

Ter experiência 
comprovada em 
carteira de trabalho 

Gerente de 
marketing 

Com experiência 4 meses 

Fonte: Elaborado pela autora, 2016 

 

Em decorrência da análise dos dados constantes no quadro 1, 

verificou-se que não estão definidos os critérios de seleção a serem observados, a 

partir da observação da contratação de uma recepcionista.  No último processo de 

recrutamento e seleção, a profissional efetivada não tinha experiência, foi contratada 

por meio de recrutamento externo e recebeu treinamento interno. Ela permaneceu na 

empresa apenas seis meses.  
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Demais situações presentes no quadro 1, seguem a mesma linha 

tênue do caso supracitado. Os meses seguintes não foram diferentes, tornando o fato 

da ineficácia do processo de recrutamento e seleção ainda mais evidente. Para evitar 

tais situações existem algumas técnicas que poderão ser abordadas para evidenciar 

características importantes dos candidatos quando expostos à candidatura de vaga.  

Considerando o nível de capacitação dos recrutadores, que não 

atendem os padrões exigidos para executarem tal função, uma vez que o recrutador 

que atua efetivamente na empresa não possui nível de instrução compatível com a 

função que exerce, é pertinente a adequação desses funcionários por meio de cursos, 

treinamentos e técnicas básicas para inserirem em seus procedimentos diários, 

técnicas essas como: dinâmicas de grupo e questionários de identificação do 

candidato. 

As dinâmicas de grupo proporcionam aos responsáveis pela seleção 

o acesso a fatores comportamentais mais relevantes, como a desenvoltura do 

candidato, a forma que se porta em equipe e também é possível avaliar o aspecto da 

empatia. A aplicação do questionário no processo seletivo possibilita a comprovação 

do nível de instrução, de conhecimentos gerais e até mesmo o conhecimento sobre a 

área em que o candidato pretende atuar.  

 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Esta pesquisa teve como objetivo propor métodos de recrutamento e 

seleção, uma vez que as empresas estão sempre em busca de qualidade na 

prestação de serviços, bem como, na excelência do atendimento, visando elevados 

lucros e competitividade no mercado atual. Contudo, para o alcance de tais resultados 

é necessário um desenvolvimento contínuo das pessoas que estão inseridas no 

ambiente organizacional. 

 Sendo assim a atração de pessoas certas para ocuparem as funções 

que correspondam ao seu perfil, só é possível por meio de um processo de 

recrutamento e seleção eficaz, realizados por pessoas capacitadas para exercerem 

tal função. 

Por este motivo a realização deste trabalho se torna importante para 

empresa estudada, pois, possibilita ao expor de forma sucinta as raízes de seus 
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problemas, aplicar melhorias pertinentes aos processos de recrutamento e seleção, 

processos esses que foram constatados como ineficientes ao longo do 

desenvolvimento deste artigo, tornando-os eficientes e garantindo um processo 

adequado ao perfil da empresa, além de contribuir para um melhor desempenho do 

departamento de Recursos Humanos, bem como de toda a equipe que o compõe.  

Após a avalição deste artigo cientifico, com propostas de melhorias 

no processo de recrutamento e seleção, acrescentará positivamente tanto para o meio 

acadêmico, sendo referencial para outras empresas que atuam na área de 

recrutamento de pessoas, quanto para a empresa estudada, que terá à disposição as 

propostas aqui mencionadas, conforme necessidade apresentada pela organização 

em questão. 

Entretanto, acredita-se que com as abordagens das ferramentas 

corretas é possível fazer um recrutamento eficaz, ao constatar a eficácia do artigo 

cientifico, outras empresas podem adotar as propostas a fim de agilizar o processo de 

recrutamento e seleção de seus candidatos, gerando um grau de satisfação entre as 

partes sem perda de tempo nas seleções de candidatos, e com profissionais 

capacitados que atendam as atribuições desejadas de acordo com a necessidade de 

cada departamento.  

Além disso, o artigo pôde abrir uma visão holística quanto à gestão da 

organização, proporcionando mudanças satisfatórias que poderão ser aplicadas em 

qualquer instituição que deseje obter melhores resultados nos processos de 

recrutamento e seleção. 
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MEDIAÇÃO FAMILIAR EM SITUAÇÃO DE CONFLITO 

FAMILY MEDIATION IN CONFLICT 
 

Carine Vieira34  

Alecssandro Regal Dutra35 

Resumo 

Mediação de Conflitos um dos vários meios de resolução de conflitos, os quais são 
chamados de alternativos, por serem opções diversas ao sistema judiciário tradicional. 
O presente artigo tem como objetivo refletir sobre a mediação familiar interdisciplinar 
nos conflitos familiares. O emprego da Mediação Familiar no presente artigo ocorre 
em situações que envolvam negociações relativas à separação ou divórcio, partilha 
de bens, guarda de filhos e pensão alimentícia. Os procedimentos metodológicos 
ocorrem sob a ótica do modelo interdisciplinar, ou seja, o papel dos Mediadores é 
auxiliar as partes envolvidas como facilitadores do diálogo e da negociação, no sentido 
de ampliar as alternativas para resolver ou prevenir o conflito e buscar com os 
envolvidos soluções que atendam a todos. Realizou-se um levantamento bibliográfico 
em livros, pesquisas, e legislações relacionadas à mediação de conflitos. A 
metodologia utilizada consiste na estatística de 2015 dos casos atendidos no Núcleo 
Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (NUPEMEC). A 
mediação interdisciplinar nos conflitos familiares tem-se apresentado como uma 
alternativa positiva de intervenção. 
 
Palavras- chave: Conflitos Familiares. Diálogo. Mediação Familiar. Mediadores. 
Sistema Judiciário.  
 
Abstract 
Conflict Mediation one of several means of resolving conflicts, which are called 

alternative because they are several options to the traditional justice system. This 

article aims to reflect on the interdisciplinary family mediation in family disputes. The 

use of Family Mediation in this article occurs in situations involving negotiations on the 

separation or divorce, division of property, child custody and alimony. The 

methodological procedures occur from the perspective of interdisciplinary model, ie the 

role of mediators is to help the parties involved as facilitators of dialogue and 

negotiation in order to expand alternatives to resolve or prevent conflict and seek with 

the involved solutions meet everyone. We conducted a literature in books, research, 

and legislation related to conflict mediation. The methodology used is the 2015 
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statistics of cases treated at the Permanent Center for Consensual Dispute Resolution 

Methods (NUPEMEC). The interdisciplinary mediation in family disputes has been 

presented as a positive alternative intervention. 

Key words: Family Conflict. Dialogue. Family Mediation. Mediators. Judicial system. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 Mediação, vem do latim mediare, que significa dividir ao meio, 

mediar. Entende-se por Mediação de Conflitos um dos vários meios de resolução de 

conflitos, os quais são chamados de alternativos, por serem opções diversas ao 

sistema judiciário tradicional. A Mediação consiste em meio de solução de conflitos 

em que o mediador, um terceiro que não possui interesse pessoal e é imparcial, 

conduz o diálogo entre as partes, mas sem interferir na vontade delas, pois cabe às 

pessoas em conflito resolver suas discórdias, de acordo com a vontade de ambas. 

Segundo Cahali, (2014, p. 69): 

A mediação é um dos instrumentos de pacificação de natureza auto 
compositiva e voluntária, no qual um terceiro, imparcial, atua, de forma 
ativa ou passiva, como facilitador do processo de retomada do diálogo 
entre as partes, antes ou depois de instaurado o conflito. 

 

O presente trabalho tem como objetivo geral apresentar a mediação 

familiar como importante meio alternativo de dirimir, pacificamente, os litígios 

perpassados no âmbito da família, fixando-se nos conflitos relativos à separação e ao 

divórcio, possibilitando às pessoas envolvidas no processo da mediação, uma 

incursão pelos ínvios caminhos das relações humanas, na busca de soluções menos 

traumáticas, através do restabelecimento do diálogo funcional entre as mesmas. 

A mediação familiar conta com auxílio de um mediador familiar, um 

terceiro imparcial, que irá facilitar aos pais em conflito confrontar seus pontos de vista 

quanto às questões sobre a guarda dos filhos, divórcio, partilha dos bens , etc. 

A mediação ajuda os casais em conflitos a encontrarem soluções 

pacificas através do diálogo. 

A mediação como forma alternativa de resolução de conflitos 

familiares, representa mais uma opção para aqueles que almejam ver seus conflitos 

pacificados de uma forma não-adversarial, voluntária, confidencial, consensual, 

econômica e com celeridade. Tornando-se com mais eficiência a sua prática, que 
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representa ampliar as opções de vias de acesso a uma ordem jurídica justa e 

existente. 

De acordo com Bacellar, (2012, p.86): “o conflito humano decorre 

exatamente da dinâmica envolvendo as necessidades, sentimentos e interesses 

conflitantes”. 

A mediação como forma alternativa de resolução de conflitos 

familiares, representa mais uma opção para aqueles que almejam ver seus conflitos 

pacificados de uma forma não-adversarial, voluntária, confidencial, consensual, 

econômica e com celeridade. Tornando-se com mais eficiência a sua prática, que 

representa ampliar as opções de vias de acesso a uma ordem jurídica justa e 

existente. 

O processo de mediação é extrajudicial e motiva a participação das 

pessoas envolvidas a discutir seus problemas, a dialogar de forma pacífica de maneira 

a possibilitar a comunicação inteligível. Busca afastar o sentimento adversarial, 

rancoroso e irracional. Incentiva a compreensão mútua e a compreensão do sentido 

ganha-ganha e não mais perdedor-vencedor tão comum em disputas adversariais. A 

mediação auxilia os indivíduos a encontrar nas diferenças os interesses em comum, 

compreendendo que o conflito é algo necessário para o reconhecimento dessas 

diferenças e para que haja novos caminhos que viabilizem uma boa administração 

das controvérsias.  

 

2. METODOLOGIA 

Os procedimentos metodológicos ocorreram sob a ótica do modelo 

interdisciplinar, ou seja, o papel dos Mediadores é auxiliar as partes envolvidas como 

facilitadores do diálogo e da negociação, no sentido de ampliar as alternativas para 

resolver ou prevenir o conflito e a buscar com os envolvidos soluções que atendam a 

todos.  

Buscou-se alcançar os já apontados objetivos da pesquisa no 

transcorrer de três fases fundamentais. Em um primeiro momento, antes mesmo de 

se adentrar na consecução dos estudos práticos que são propostos na pesquisa, 

realizou-se um levantamento bibliográfico em livros, pesquisas, e legislações 

relacionadas à mediação de conflitos. 
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A metodologia utilizada encontra-se na estatística de 2015 dos casos 

atendidos no Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos 

(NUPEMEC).  

As pessoas encaminhadas para as sessões de mediação no ano de 

2015 em Goiânia/GO foram realizadas 1285 audiências. Conseguiram expor suas 

opiniões e escutar o ponto de vista do outro. 

Os aspectos conflitantes referiam-se à separação, o divórcio, à 

partilha de bens, pensão alimentícia, regulamentação de visitas e/ ou guarda de filhos. 

Conforme dados colhidos no NUPEMEC durante o ano de 2015, do 

total de 1285 audiências realizadas, 840 foram acordos, ou seja, 65,37% acordos em 

2015. 

Desta forma, com esses resultados, a mediação interdisciplinar nos 

conflitos familiares tem-se apresentado como uma alternativa positiva de intervenção. 

 

3. RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

O Código Civil Brasileiro de 1916 reconheceu a família como sendo a 

união legalmente constituída pela via do casamento civil, a qual se estruturava 

conforme um modelo hierárquico que apresentou o homem como chefe da sociedade 

conjugal e representante legal da família. 

A partir de então, no transcursar do século XX, a mulher foi alvo de 

grandes conquistas, dentre elas, o direito ao voto em 1932, a adoção de meios 

contraceptivos na década de 1960, os movimentos feministas dos anos de 1970, até 

seu ingresso e sua permanência definitiva no mercado de trabalho. Tudo isso mostra 

a assunção feminina de novos papéis, tanto na vida familiar, na qual passou a 

contribuir para com o sustento da família, como na vida da sociedade em geral. 

Em 1977, uma grande e substancial mudança ocorreu com o advento 

da Lei nº 6.515 - Lei do Divórcio, que regulamenta a dissolução da sociedade conjugal 

e do casamento e dá outras providências. Referida Lei, extinguiu o antigo desquite 

judicial, instituindo a separação judicial e o divórcio. O casamento, antes considerado 

uma instituição indissolúvel, passa, então, a ser juridicamente dissolúvel.  

Após a Lei do Divórcio, foi a Constituição Federal de 1988, que 

introduziu grandes e significativas mudanças no conceito e extensão da família. Novos 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103444/antiga-lei-do-divórcio-e-da-separação-judicial-lei-6515-77
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/112175738/constituição-federal-constituição-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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princípios, inseridos no texto constitucional entre os artigos 226 à 230, passaram a 

nortear os rumos da família contemporânea, havendo um verdadeiro rompimento com 

a antiga estrutura, a qual já clamava por mudanças capazes de também abranger as 

novas formas de composição familiar surgidas. 

O novo conceito de família, posteriormente consagrado no Código 

Civil de 2002, absorveu e refletiu o estágio avançado no qual se encontrava o instituto 

da família. De acordo com Bacellar, (2012, p.85): “para melhor entender o método 

consensual em que se insere a mediação, é recomendável entender um pouco mais 

sobre o conflito sob o prisma das necessidades humanas e da teoria da motivação”. 

A Carta Magna atual também consagrou importantes princípios, os 

quais fundamentam o Direito de Família, como o princípio da igualdade jurídica dos 

cônjuges e dos companheiros, o princípio do respeito da dignidade da pessoa 

humana, da consagração do poder familiar, da liberdade, da paternidade responsável, 

do pluralismo familiar, sem falar no princípio da ratio do matrimônio, da união estável 

e das famílias formadas pela a união homoafetiva, o qual determina que o fundamento 

base da vida em comum, isto é, sua razão principal, é sempre a afeição dos cônjuges 

ou conviventes e a necessidade de que se mantenha a comunhão de vida entre 

ambos. 

 Segundo REUTERS, (2014, p.346), “as culturas da paz, da harmonia 

e da pacificação chegaram definitivamente ao sistema de justiça brasileiro, 

representadas pela mediação”. 

A Lei n.º 13.140/2015, art. 1º, § único, fornece um conceito para 

mediação: 

Considera-se mediação a atividade técnica exercida por terceiro imparcial 
sem poder decisório, que, escolhido ou aceito pelas partes, as auxilia e 
estimula a identificar ou desenvolver soluções consensuais para a 
controvérsia. 
 

 O art. 694 do novo CPC, enaltece as técnicas alternativas de 

resolução de conflitos, com incentivo à realização de conciliação e mediação, como 

forma de solução célere e equânime com menor desgaste psicológico para os 

conflitantes nos conflitos familiares. As vantagens da conciliação e mediação nos 

processos de família são enormes, tanto para as partes, como para o judiciário e 

interessados, familiares e a própria sociedade. “Texto: Rafaella Mercedes – 

Jusbrasil”. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/112175738/constituição-federal-constituição-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10645133/artigo-226-da-constituição-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10643796/artigo-230-da-constituição-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111983995/código-civil-lei-10406-02
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111983995/código-civil-lei-10406-02
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/112175738/constituição-federal-constituição-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/203030325/lei-13140-15
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/28890637/artigo-694-da-lei-n-13105-de-16-de-marco-de-2015
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/174276278/lei-13105-15
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A solução do conflito a partir da mediação é feita pelas próprias partes, 

sem a intervenção do mediador, na busca principalmente de resolver não só o conflito, 

mas também a causa que o gerou. Segundo Reuters, (2014, p.345): 

Apenas para exemplificar o sucesso da referida política pública, nos 
valeremos da estatística dos Centros Judiciários – Cejusc’s de São Paulo, 
que atualmente conta com 114 unidades espalhadas pelo estado, no ano 
de 2013: (1) fase pré-processual-cível: 63% de acordos nas audiências; 
família: 93% de acordos nas audiências; (2) fase processual-cível: 51% de 
acordo nas audiências; família: 85% de acordo nas audiências. O Cejusc 
Central, na fase-processual na área de família, equivale a 10 Varas de 
Família em número de conciliações obtidas. 

 

O mediador, é o terceiro neutro, que deve ter conhecimento técnico 

necessário para o bom desenvolvimento do processo. Sua função é a de 

restabelecer a comunicação entre as partes, conduzindo as negociações. Segundo 

Azevedo (2013, p. 206):  

Instruindo as partes quanto à maneira mais conveniente a portarem-se 
perante o curso do processo a fim de obterem a sua efetiva concretização. 
O mediador deve garantir as partes que a discussão proporcione um 
acordo fiel ao direito da comunidade em que vivem, moral e justo. 
 

Dentre os princípios aplicados à mediação de conflitos, tem-se a 

autonomia de decisão das partes, imparcialidade do mediador e auxiliares técnicos da 

mediação, sigilo na mediação de conflitos. Assim, analisar-se-á cada princípio 

separadamente e sua aplicabilidade específica na mediação familiar, que é a espécie 

de mediação analisada no presente trabalho. 

Todos os princípios que norteiam a Mediação de Conflitos são 

importantes para sua real aplicabilidade, mas dentre eles o mais importante e 

essencial para que a mediação atinja seu objetivo, qual seja, a solução de conflitos, é 

o Princípio da autonomia de decisão das partes. 

Neste sentido, a mediação será realizada sem nenhum tipo de coação 

de qualquer uma das partes ou, ainda, do mediador. Ademais, a decisão tomada pelas 

partes é de iniciativa própria, sem qualquer interferência de terceiro.  

Assim, a Mediação tem maiores chances de êxito na resolução dos 

conflitos, pois as partes têm consciência de que a resolução do seu conflito partiu dela 

própria e não de um comando de terceiro. O caráter voluntário do processo de 

Mediação deve ser entendido no patamar máximo em que essa expressão é 

compreendida. Significa garantir às partes o poder de optarem pelo processo uma vez 

conhecida essa possibilidade, administrar o conflito da maneira que bem desejarem 
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ao estabelecer diferentes procedimentos e total liberdade de tomar as próprias 

decisões durante ou ao final do processo. 

Diante do exposto, pode-se concluir que a Mediação de Conflitos só 

é utilizada de forma correta quando as partes têm autonomia de tomar suas próprias 

decisões, sem qualquer interferência de terceiros. 

A imparcialidade no processo de mediação se dá quando há 

independência da vontade e dos valores do mediador e demais auxiliares técnicos 

para com trabalho que está sendo realizado. Através da observância desse princípio, 

os profissionais que atuam na Mediação de Conflitos irão conduzir de forma 

equilibrada, sem interferir na decisão da solução do conflito mediado, que será de 

autoria das partes, como foi observado no princípio da autonomia da decisão das 

partes.  

Quando se trata de imparcialidade do mediador, deve-se levar em 

consideração também os auxiliares que ajudam a solucionar o conflito, que podem ser 

advogados, psicólogos, assistentes sociais, médicos, contadores e entre outros. 

Esses profissionais poderão ser convocados, dependendo da área da matéria que 

está sendo mediada e da necessidade de um auxílio técnico. Portanto, não adianta 

apenas o mediador ser independente, se os profissionais que possam ser úteis ao 

caso forem tendenciosos a uma das partes.  

Por meio do princípio do sigilo na mediação de conflitos, todas as 

informações fornecidas pelas partes e o resultado da solução de conflitos são 

sigilosos. Cabe a todos os profissionais e as partes que atuarem de algum modo no 

processo de mediação manter sigilo sobre o que ocorreu durante a Mediação do 

Conflito.  

No caso específico da Mediação Familiar, o sigilo é fundamental para 

que o processo de mediação tenha êxito, pois na Mediação Familiar trata-se de 

conflitos familiares, nos quais uma família está sendo dissolvida e as partes envolvidas 

estão abaladas emocionalmente e não querem ver a sua intimidade familiar revelada 

a todos.  

Importante também relembrar que na Mediação Familiar é usada para 

solução de problemas acerca de crianças (da guarda de filhos menores). Portanto, o 

sigilo no processo vai resguardar a criança ou o adolescente de qualquer comentário 

vexatório que interfira no seu bem-estar e consequentemente na sua dignidade como 
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ser humano, direito este assegurado no artigo 227 da Constituição Federal de 1988, 

bem como no ambiente sadio e harmonioso (ECA).  

Assim, observando o sigilo na mediação de conflitos, pode-se atingir 

um maior número de pessoas interessadas em utilizar o instituto como solução de 

seus conflitos, pois a garantia da não exposição de seus problemas pessoais. 

Segundo Bacellar (2012, p. 85): 

Mediação, pode-se dizer que, além de processo, é arte e técnica de 
resolução de conflitos intermediada por um terceiro mediador (agente 
público ou privado) – que tem por objetivo solucionar pacificamente as 
divergências entre pessoas, fortalecendo suas relações (no mínimo, sem 
qualquer desgaste ou com o menor desgaste possível), preservando os 
laços de confiança e os compromissos recíprocos que os vinculam. 

 

Neste sentido, tem entendimento jurisprudencial pacificado o 

Sodalício Goiano, consubstanciado nas ementas a seguir apresentadas: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ECA . REVERSÃO DA GUARDA EM PROL 
DOS PAIS BIOLÓGICOS JÁ DETERMINADA EM SENTENÇA TRANSITADA 
EM JULGADO. REITERADO DESCUMPRIMENTO. SITUAÇÃO 
REVESTIDA DE GRAVIDADE. ALIENAÇÃO PARENTAL. PRESENÇA. 
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. JUSTIÇA 
RESTAURATIVA. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO POR MEDIAÇÃO JÁ 
ORDENADO EM 1º GRAU. SUPERIOR INTERESSE DOS MENORES. 1) 
Muito embora esteja evidenciado de forma inequívoca o reiterado 
descumprimento da sentença que ordenou a reversão da guarda dos 
três irmãos para os pais biológicos, persistindo os menores com os 
cuidadores fáticos sem respaldo jurídico por anos, existindo, 
igualmente, prova categórica da alienação parental que vêm sofrendo, 
o acolhimento institucional, medida drástica, desacompanhada de 
planejamento direcionado aos infantes vai de encontro ao superior 
interesse deles, trazendo mais traumas e sofrimento. 2) Desacolhimento 
institucional concedido, para que, com o auxílio de profissionais, sejam 
adotadas medidas consistentes em compor uma solução exclusivamente 
com os adultos, sem privar os irmãos de suas relações sociais, da escola e 
dos amigos, endereçamento, até agora, inocorrente. 3) Planejamento 
Estratégico já traçado pela magistrada que assumiu a jurisdição da causa, 
lançando mão da metodologia da Mediação Familiar, com orientação técnica. 
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 
70057654287, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 
Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em 13/03/2014). 
(Grifo nosso) 
 

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público 

contra decisão interlocutória. Sustenta que, embora seja reprovável o comportamento 

dos autores, não há motivo para o acolhimento dos menores, providência que 

representa violação aos interesses deles. Assevera que houve equívoco na condução 

da ação, pois, na pendência de julgamento de recursos,  não foi dada efetividade à 

decisão que cassou a guarda provisória conferida aos demandantes e determinou o 
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retorno dos irmãos aos genitores. Entende que a solução mais adequada é a 

manutenção da guarda com os requerentes, com a tentativa de reaproximação 

gradativa com os pais biológicos mediante visitas.  

 

APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE 
GUARDA. IGUALDADE DE CONDIÇÕES ENTRE OS GENITORES. 
GUARDA COMPARTILHADA. CONSENSO. NECESSIDADE. 
PRECEDENTES DO STJ. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA 
CRIANÇA. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA ACOLHIDO. 1- 
Com o advento da Lei nº 11.698/09, a questão atinente à guarda dos 
filhos passou a ser disciplinada nos termos dos artigos 1.583 e 1.584, 
ambos do Código Civil. 2- Na hipótese em comento, ambos os genitores 
comprovaram possuir condições físicas, materiais e morais para exercer a 
guarda do menor, não havendo qualquer prova da incapacidade da genitora 
em cuidar da criança, ensejando, assim, a fixação da guarda compartilhada, 
na qual ambos os genitores exercerão a mesma autoridade em relação à 
criança e as decisões relativas a ela serão tomadas em conjunto. 3- O 
requisito da boa convivência entre os pais, anteriormente exigido na fixação 
da guarda compartilhada, não mais subsiste, haja vista que, ainda que não 
exista acordo entre os genitores, o aludido instituto será aplicado, sempre que 
possível, consoante o disposto no § 2º, do Art. 1.584, do Código Civil. 
Precedentes do STJ. 4- Consoante o disposto no art. 227, da Constituição 
Federal, o interesse da criança deve sobrepor a qualquer outro, de forma a 
preencher todos os aspectos referentes ao seu pleno desenvolvimento, sejam 
eles econômicos, educacionais, emocionais, psicológicos e afetivos. 5- A 
guarda compartilhada requer a fixação do lar principal da criança, a fim de 
que a mesma tenha uma referência para a manutenção de sua rotina de vida, 
o que, in casu, em razão da criança encontrar-se há quase dois anos na 
residência do pai, a domiciliação deverá se dar neste local, devendo o 
magistrado singular estabelecer as atribuições dos genitores e os períodos 
de convivência com a criança, consoante o disposto no artigo 1.584, § 3º, do 
Código Civil. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 
SENTENÇA REFORMADA. 
(TJGO, APELACAO CIVEL 154933-81.2013.8.09.0087, Rel. DES. ALAN S. 
DE SENA CONCEICAO, 5A CAMARA CIVEL, julgado em 12/03/2015, DJe 
1751 de 20/03/2015). 
(Grifo nosso) 
 

O Código Civil Brasileiro, antes mesmo da vigência da referida Lei, já 

permitia ao casal, quando da sua separação, estabelecer de comum acordo a Guarda 

do menor. Assim, muitas famílias já usavam desse Instituto entendendo que a divisão 

igualitária de direitos e deveres entre os pais ajudaria a todas as partes e reduziria os 

efeitos da separação na vida da criança. Como não existia nenhuma proibição na Lei, 

os Juízes corretamente fixavam a Guarda Compartilhada.  

 

APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO OBTIDO 
EM PROCEDIMENTO PRÉ-PROCESSUAL DE MEDIAÇÃO FAMILIAR POR 
CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA - 
CEJUSC. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, COMO FISCAL DA LEI. 
POSSIBILIDADE. ART. 499 , § 2º , DO CPC E ART. 11 DA RESOLUÇÃO Nº 
125/2010 DO CNJ. VERIFICAÇÃO DE OMISSÕES NO AJUSTE, EM 
PREJUÍZO AOS INTERESSES DO FILHO MENOR. OBSERVÂNCIA DO 
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PRINCÍPIO FUNDAMENTAL DO RESPEITO ÀS LEIS VIGENTES. 
IMPERIOSIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. CABIMENTO. 1. 
O Ministério Público, como fiscal da lei, tem legitimidade para recorrer de 
sentença homologatória de acordo obtido em procedimento pré-processual 
de mediação em CEJUSC, nos termos do art. 499 , § 2º , do CPC e do art. 11 
da Resolução 125/2010 do CNJ. 2. Embora cabível a mediação em 
procedimento pré-processual atinente a Direito de Família (no caso, divórcio), 
com base nos arts. 8º, § 1º, e 10 da Resolução nº 125/2010 do CNJ e no art. 
4º da Resolução 1.026 /2014 do COMAG, é princípio fundamental a reger a 
atuação de mediadores judiciais o respeito às leis em vigor, segundo previsão 
do art. 1º , VI, do Anexo III da Res. nº 125 do CNJ. 3. Tendo em vista a 
necessidade de preenchimento de lacunas existentes no ajuste 
formalizado pelos divorciados na sessão de mediação familiar, 
especialmente com relação a disposições respeitantes aos direitos 
indisponíveis do filho menor, cujo tratamento é reclamado pelos arts. 
1.574, parágrafo único, do CCB, e 1.124-A do CPC , a... desconstituição 
da sentença homologatória é medida que se impõe. APELO PROVIDO. 
(Apelação Cível Nº 70063695373, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça 
do RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em 25/06/2015). 
(Grifo nosso) 
 

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público. 

Sustenta, em suma, que os termos do acordo homologado não preservam 

adequadamente os interesses do filho incapaz do casal, apontando que com a 

regulamentação da exclusiva guarda materna é necessária a fixação do direito de 

visitas paternas Com efeito, por mais que se procure relevar formalidades, alguns 

requisitos fundamentais devem ser observados, em salvaguarda ao próprio direito das 

partes, de modo muito especial quando se trata de ações de estado e há interesses 

de menores em jogo, como no caso.  

 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL. OMISSÃO 
QUANTO A EXISTÊNCIA DOS FILHOS. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE NÃO DECLARADA. DIREITO 
POTESTATIVO. GARANTIA CONSTITUCIONAL DO DIREITO À 
FELICIDADE. POSSIBILIDADE DE BUSCAR A REGULARIZAÇÃO DA 
SITUAÇÃO DOS FILHOS POR OUTROS MEIOS.  1. O Ministério Público é 
instituição de extrema e valiosa importância à correta e fiel administração da 
justiça, sendo o fiscal da lei por excelência, razões que justificam sua atuação 
em feitos que envolvem as matérias relacionadas ao estado das pessoas. 
Porém, entender que a não intimação do Parquet, em casos onde já houve a 
homologação do divórcio consensual, causaria a nulidade do procedimento 
seria um retrocesso, atingindo, de forma direta, o direito das partes em 
permanecerem divorciadas.  2. Com o advento da Emenda Constitucional 
n° 66/2010 o divórcio passou a ser um direito potestativo, não existindo 
qualquer condição para que seja efetivado.   3. Anular um divórcio pelo 
fato de que não houve a intimação do Parquet para atuar no feito constituiria 
um retrocesso, pois obrigaria as partes a retomarem um estado de casadas, 
que não desejam, ferindo, assim, o chamado direito à felicidade, cuja 
proteção possui envergadura de natureza constitucional.  4. O fato de as 
partes terem sido induzidas, pelo conciliador do Centro Judiciário de Solução 
de Conflitos e Cidadania de Águas Lindas de Goiás, a omitirem sobre a 
existência dos filhos menores advindos do casamento, não permite que o 
Judiciário feche os olhos para a vontade dos Apelados em permanecerem 
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divorciados. Ademais, a regularização da guarda dos filhos pode ser 
alcançada por outros meios judiciais menos gravosos.  APELAÇÃO CÍVEL 
CONHECIDA E DESPROVIDA. 
(TJGO, APELACAO CIVEL 306168-12.2014.8.09.0168, Rel. DR(A). 
DELINTRO BELO DE ALMEIDA FILHO, 5A CAMARA CIVEL, julgado em 
25/06/2015, DJe 1818 de 03/07/2015).  
(Grifo nosso) 
 

Anular um divórcio pelo fato de que não houve a intimação do Parquet 

para atuar no feito constituiria um retrocesso. Sendo que não desejam a retomada de 

casados. Mesmo que foram induzidos a omitirem sobre a existência dos filhos 

menores, o judiciário não fechou os olhos para a vontade dos apelados, sendo 

desprovido a apelação da omissão dos filhos menores para a anulação do divórcio. 

   Destarte, a mediação apresenta-se como um processo colaborativo, 

tanto procura resolver os conflitos antes de uma longa espera até o julgamento, como 

prevenir novas controvérsias entre as partes. 

     Busca-se com essa técnica alternativa de solução de conflitos, uma 

melhora da prestação jurisdicional por parte do Poder Judiciário, pois este poderá 

finalmente oferecer à sociedade o acesso a Justiça de qualidade que todos precisam. 

Nesse sentido o programa Mediar É Divino é uma iniciativa do Núcleo 

Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec) do Tribunal 

de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) e não tem precedentes no Brasil. A primeira 

turma foi promovida no fim do ano passado e teve repercussão em todo o País. 

Segundo o juiz Paulo César das Neves, a ideia do projeto nada mais 

é do que difundir a cultura do diálogo e do fortalecimento dos métodos alternativos de 

solução de conflitos, em especial a mediação, no âmbito das entidades religiosas, 

como instrumento de pacificação social. Mediar é divino é um projeto inédito no País 

e faz com que igrejas de Goiânia colaborem por meio da mediação e conciliação na 

solução de conflitos da comunidade. 

O magistrado frisou também que, é preciso mudar o enfoque do litígio 

para o diálogo. Hoje em dia, as pessoas conversam muito pouco e não resolvem seus 

problemas por meio do diálogo, fazendo com que haja uma litigância muito forte. Por 

isso, procuramos verificar quais as portas que as pessoas procuram para resolver 

seus problemas (escolas, delegacias e igrejas). “Texto: Lilian Cury – Centro de 

Comunicação Social do TJGO”. 
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4. CONCLUSÃO 

Neste trabalho foi observado um processo contínuo de 

transformações na estrutura familiar, no qual a mediação mostra-se uma alternativa 

viável, e também como forma para desafogar o judiciário. 

A mediação como meio não-adversarial de resolução de conflitos 

prova-se que são os próprios cidadãos que se veem responsáveis por seus conflitos 

e pela resolução pacífica dos mesmos. 

A mediação familiar apresenta-se como meio adequado para que as 

famílias envolvidas na complexa teia de desestruturação dos laços afetivos encontrem 

solução para seus conflitos. Trata-se de uma importante ferramenta que permite tanto 

a intervenção precoce, preventiva, como a intervenção em situações de crise 

profunda, quando a única saída que resta é o rompimento da relação. 

A mediação vem se aprimorando como procedimento, sendo 

estudada por muitos autores e utilizada, na prática, como um meio bastante eficiente 

à resolução de conflitos.  

A mediação familiar é uma oportunidade para a solução consensual e 

pacífica do conflito, possibilitando que, com maturidade, os mediados repensem sua 

posição de homem, mulher, pai e mãe, reavaliando seus papéis na conjugalidade e 

na parentalidade, e assim possam chegar a decisões mutuamente satisfatórias para 

o modelo de família que se reestrutura. 
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A MEDIAÇÃO E A CONCILIAÇÃO SOB A ÓTICA DO NOVO CÓDIGO DE 
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RESUMO 

Este estudo aborda-se o tema a mediação e da conciliação sob a ótica do novo Código 

de Processo Civil, Lei n.º13.105/2015, com vistas na reforma do CPC/1973 levanta-

se alguns questionamentos de como viabilizar a positivação de uma cultura da paz 

para resolver litígios judiciais através dos institutos da mediação e da conciliação? E 

com o advento do novo CPC o princípio da celeridade e da economia processual 

seriam realmente efetivados, frente a lentidão da justiça? Ainda, além da redução do 

elevado volume de processos nos tribunais quais outros aspectos positivos e 

benéficos para a sociedade se poderia levantar com o novo CPC? Com vistas nas 

principais mudanças procedimentais e de paradigmas, a reforma do CPC trouxe 

positivando a cultura da paz através dos institutos da mediação e da conciliação como 

regra na resolução de conflitos judiciais, busca-se demonstrar os principais efeitos 

para a sociedade. Verificam-se com isso os benefícios, as dificuldades de adequação 

e os esforços para mudança de paradigma de uma cultura do litígio para uma cultura 

voltada para pacificação social. A metodologia utilizada foi a bibliográfica do tipo 

qualitativa. Enfim, uma sociedade conscientizada e consequente disseminação da 

cultura da paz para resolver os seus conflitos judiciais. 

PALAVRAS-CHAVE: Mediação. Conciliação. Arbitragem. Novo Código de Processo 

Civil. Princípio da Celeridade, Pacificação Social. 

ABSTRACT: This study addresses the issue of mediation and conciliation from the 
perspective of the New Code of Civil Procedure, Law No. 13,105 / 2015 with views on 
the reform of the CPC / 1973 rises some questions on how to enable positivization of 
a culture of peace to resolve litigation through mediation and conciliation centers? And 
with the advent of the new CPC the principle of swiftness and procedural economy 
would actually accomplished, forward the slow pace of justice? Still, besides the 
reduction of the high volume of cases in the courts which other positive and beneficial 
to society could raise with the New CPC? Overlooking the main procedural changes 
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and paradigms the reform of the CPC brought positivando the culture of peace through 
mediation and conciliation centers as a rule in the resolution of legal disputes seeks to 
show the main effects for society. Check with the benefits that the difficulties of 
adaptation and efforts to paradigm shift from a litigation culture to a culture for social 
peace. The methodology used was the literature of qualitative type. Finally, an 
informed society and consequent spread of the culture of peace to resolve their legal 
disputes. 
KEYWORDS: Mediation. Conciliation. Arbitration. New Civil Procedure Code. 
Principle of Celerity. Social pacification. 
 

 

1 INTRODUÇÃO  

Neste artigo aborda-se a conciliação e a mediação sob a ótica do novo 

Código de Processo Civil que traz mudanças nos procedimentos processuais, nas 

fases préprocessual e processual, com a inclusão de solução pacífica dos conflitos. O 

empenho de toda a sociedade, do poder judiciário, administrativo, e dos profissionais 

da justiça se faz imperioso para essa mudança cultural, através da lei. 

Os institutos da mediação e da conciliação têm por natureza a 

autocomposição, de forma voluntária, para resolução de litígios judiciais cuja previsão 

no ordenamento jurídico brasileiro se encontra na Lei 13.105, de 2015, do novo Código 

de Processo Civil.  

O objetivo do conciliador é ajudar a reduzir as tensões das partes 

litigantes, esclarecer dúvidas, e abrir o canal de comunicação entre as partes 

litigantes, induzindo-as a envolvimento ativo na resolução da controvérsia. Na 

mediação, o objetivo do mediador é encontrar a melhor forma de restabelecimento do 

equilíbrio na relação das partes conflitantes. 

Aqui levantam-se alguns questionamentos sobre a reforma do Código 

de Processo Civil (CPC), através da Lei n.º 13.105/2015, as mudanças nos 

procedimentos do Código de Processo Civil de 1973, da aplicabilidade do princípio da 

celeridade, do acesso à justiça e às divergências da lei da mediação. 

Posto isto, estudar os principais efeitos, no ordenamento jurídico 

brasileiro, trazidos pela reformulação do CPC. Verificar as principais mudanças e as 

dificuldades enfrentadas para uma imediata adaptação da novel lei. Analisar través de 

leituras sistemáticas da Lei da Mediação e da Lei n.º 13.105/2015 que introduz o novo 

CPC. E pesquisar os temas da mediação e da conciliação através das suas origens 
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históricas, para entender melhor os efeitos que estes institutos podem trazer à 

sociedade.  

O tema abordado é indispensável à formação acadêmica e necessária 

para os profissionais do direito, e da sociedade para frear a mentalidade do litígio 

sendo esse o último dos recursos para se realizar a justiça. A Justiça brasileira não 

sendo mais capaz de atender com eficiência, eficácia e efetividade todas as 

demandas torna necessário à busca por meios alternativos para solucionar os anseios 

da sociedade contemporânea.  

Assim a mediação e a conciliação são ferramentas propícias para o 

exercício da democracia, pois abarcam pessoas que nunca buscariam a tutela 

jurisdicional do estado diante da morosidade, da descrença no Poder Judiciário e pela 

falta de informações. 

E sob o ponto de vista processual traz inúmeros benefícios aos 

envolvidos, seja a celeridade ao processo, economia, integração justiça e sociedade 

e pacificação social que é o objetivo principal da reforma do CPC. 

O entusiasmo com o novo Código de Processo Civil é compreensível, 

porque toda tentativa de solucionar os problemas relacionados à burocracia é válida 

e necessária. Além disso, é preciso mudança da mentalidade de todos os envolvidos 

no processo.  

O novo Código de Processo Civil positivou a nova cultura da paz na 

sociedade, e aguarda a receptividade dos institutos da mediação e da conciliação pelo 

poder administrativo e posições doutrinárias, jurisprudenciais e legislativas, para a sua 

adequação. 

Para que o estudo tornasse possível, pesquisas bibliográficas foram 

realizadas e estudos sobre a mediação e a conciliação como formas alternativas de 

solução pacífica de conflitos, uma nova cultura instituída pelo novo Código de 

Processo Civil. 

 Os institutos da mediação e da conciliação, como as ferramentas 

propícias para o exercício da democracia e da cidadania, transitando do estado de 

Direito para o estado de Democrático de Direito, os benefícios e a integração da justiça 

com a sociedade, tendo por objetivo principal a disseminação da cultura da paz. 

 

2 METODOLOGIA 



SANTOS, L.F.; DUARTE, A.T.;SILVA,F.C.;CASTRO, I.S.O..A mediação e a conciliação sob a ótica ... 

Revista Eletrônica Faculdade Lions, Volume VI. Número 2. Ano 3 - 2016/2 - ISSN 2358-6079 
188 

Utilizou-se do método dedutivo, abordagem qualitativa e técnica de 

pesquisa bibliográfica, com pesquisa à legislação, doutrinas, busca de dados em sítios 

eletrônicos de Órgãos do Poder Judiciário, artigos científicos.  Também se fez a leitura 

de princípios da constituição federal que trazem a este artigo científico o fundamento 

principal do estudo.  

Realizou-se a leitura sistemática da Lei Federal n.º 13.105, de 16 de 

março de 2015, que institui o Novo Código de Processo Civil brasileiro, que traz a 

mediação e conciliação como regra, abordando-se as mudanças procedimentais 

normativas trazidas em relação ao Código de Processo Civil de 1973.  

A leitura dos artigos da Lei Federal nº 13.140, de 26 de junho de 2015, 

dispõe sobre a mediação entre particulares como meio de solução de controvérsias e 

sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública. Esta lei 

conceitua a mediação e a divide em duas espécies, a judicial e a extrajudicial.  

A Resolução nº. 125 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, em seus 

acentos legais, também, pontua os princípios da mediação e da conciliação, além de 

doutrinas que contribuem para o tema. 

Os dados e informações colhidas, sobre os procedimentos de 

conciliação e mediação executados sob a égide do judiciário o que contribui para o 

entendimento do tema e multiplicação da cultura da paz através da norma. 

 

3 DISCUSSÃO E RESULTADO 

 

A utilização de método alternativo de solução de conflitos não é algo 

novo na história do direito, pois, já era insinuada desde os primórdios da antiguidade, 

há cerca de 3.000 anos antes de Cristo na Grécia para solucionar controvérsias entre 

cidades-estados (Tribunais – Ligas Enfitônicas) e em conflitos privados (SCAVONE, 

2014). 

Até mesmo na bíblia, a arbitragem, a conciliação e mediação já 

estavam presentes entre os hebreus na antiguidade. Também no Direito Romano, 

esses meios alternativos sempre foram aceitos e eram estimulados. Certo que no 

Brasil a arbitragem estava prevista no Código Civil de 1916 entre os meios indiretos 

de pagamento (artigos. 1.085 a 1.048), antes mesmo da Constituição Federal de 1988 

que traz em seus acentos do artigo 4º, inciso VII, o Princípio fundamental de se 

resolver o conflito de forma pacífica (SCAVONE, 2014). 
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E dentre o rol dos objetivos fundamentais da República (art. 3º, I da 

Constituição Federal) está a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, ou 

seja, de paz social.  O novo Código de Processo Civil, da Lei 13.105/15 traz os 

institutos da conciliação e a mediação como instrumentos consensuais de resolução 

de conflitos sociais, garantindo-se a segurança jurídica e o contraditório das partes 

litigantes. Tem-se a Lei da Mediação n. 13.140/2015, que bem define e dispõe sobre 

a mediação entre particulares como meio de solução de controvérsias e 

autocomposição de conflitos no âmbito da Administração Pública (BRASIL, 2015). 

A conciliação e a mediação constituem-se meios alternativos de 

solução de conflitos, substancialmente simplificados e informais. As partes envolvidas 

no conflito são chamadas a envolverem-se de forma pacífica, aumentando o grau de 

satisfação delas, uma vez que são elas próprias que buscam encontrar um caminho 

comum que melhor atenda seus interesses. Com isso, diminui-se o número de 

processos em curso no judiciário, além de possibilitar a prevenção de novos conflitos 

(TJ-GO, 2013). 

 A diferença entre a conciliação e a mediação está basicamente na 

técnica empregada, pois ambas têm por forma a autocomposição, em que um terceiro 

não decide o conflito, não propõe soluções para os litigantes, mas facilita que as partes 

cheguem ao acordo. A mediação, em regra, atua preferencialmente nos casos em que 

houver vínculo anterior entre as partes, sendo utilizada em conflitos multidimensionais, 

ou complexos, como, por exemplo, em litígio das Varas de Família. E a conciliação é 

mais simples por não haver um vínculo afetivo entre as partes conflitantes (CNJ, 

2016). 

A expressão conciliação vem do latim “conciliatione”, ato ou efeito de 

conciliar, ajuste, acordo ou harmonização de litigantes ou de pessoas desavindas 

(NETTO, 2014). 

Neste sentido, autora Lília Maia de Morais Sales (2007) conceitua a 

mediação como: 

[...] procedimento consensual de solução de conflitos por meio do qual uma 
terceira pessoa imparcial – escolhida ou aceita pelas partes – age no sentido 
de encorajar a resolução de uma divergência. A mediação representa um 
mecanismo de solução de conflitos utilizado pelas próprias partes que, 
motivadas pelo diálogo, encontram uma alternativa ponderada, eficaz e 
satisfatória. 
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Também leciona Rodrigues Junior (2007) que a mediação é um 

processo informal, e que o mediador, sem poder de decisão, assiste às partes, 

restabelecendo a comunicação entre elas, não influenciando em nada no resultado 

final, apenas ajuda nas questões essenciais do processo.  

O parágrafo único do art. 1º, da lei 13.140/15, que estabelece a 

mediação como meio de solução de controvérsia entre particulares e sobre a 

autocomposição de conflitos no âmbito da Administração Pública, define que a 

mediação é uma atividade técnica que é exercida por um terceiro imparcial e sem 

poder decisório.  Essa legislação se aplica tanto no Direito Privado quanto no Direito 

Público. 

Nesta lei, n. 13.140/2015, os artigos 21 a 29 especificam a mediação 

em duas formas, a judicial e a extrajudicial, observados alguns critérios.  Na forma 

judicial, os mediadores são inscritos em banco de dados, nos centros judiciários de 

conciliação, e não estarão sujeitos à prévia aceitação das partes.  E na extrajudicial 

poderá funcionar como mediador qualquer pessoa. Basta que tenha a confiança das 

partes e seja capacitada para fazer mediação, conforme preceitua o artigo 9º (BRASIL, 

2015). 

A Ministra Fátima Nancy Andrighi, do Tribunal de Justiça do Estado 

de Goiás (2013), ensina que o mundo contemporâneo exige um judiciário mais 

pacífico, fomentando a cultura da paz, sendo necessária e indispensável adoção de 

outras ações para diminuir o número de litígios em curso perante o judiciário, com 

implantação de Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania realizando 

audiências pré-processuais. 

A conciliação era um programa do Conselho Nacional de Justiça – 

CNJ, criado em 2006, e atualmente é uma forma de acesso à justiça, cujo objetivo é 

a cultura da paz. No Tribunal de Justiça de Goiás – TJ-GO não se medem esforços 

para buscar a solução pacífica dos litígios e a prática da conciliação permanente, 

quebrando paradigmas, sensibilizando operadores do direito. A implantação de 

Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejuscs) é enfatizada pelo 

novo Código de Processo Civil, que somam mais de 500 (quinhentas) unidades no 

país (TJ-GO, 2014). 

Com os esforços de todos e a difusão dos institutos da conciliação e 

mediação, os processos judiciais se tornarão uma opção subsidiária, pois maior 

celeridade ao processo, e induz à cultura do diálogo e da paz, em detrimento do litígio, 
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desestimulando as pessoas de buscarem a tutela jurisdicional do Estado onde pode 

se levar anos para se chegar uma decisão judicial, tornando-a ineficaz, e perdendo-

se seu objeto (COSTA, 2013). 

Demonstra Wambier (2014) que se evita um desgaste estatal e 

jurisdicional com a utilização dos institutos da mediação e da conciliação de forma 

efetiva. Neste sentido, o novo Código de Processo Civil regula com técnica e prática 

o acesso à justiça e a prospecção da paz, além de suspender a cultura do litígio como 

a melhor opção.  

Também a conciliação promove redução significativa de volume de 

processos em andamento. De acordo com o balanço realizado em 2010, sobre a 

Semana Nacional de Conciliação promovida em todo o país, nas Varas de Goiás, 

dentre as 500 audiências 174 delas restaram em acordos, significando uma economia 

substancial de R$ 317.376,69. Em todas as edições em Goiás, os resultados se deram 

positivos: em 2011 foram 81,51% de acordos; em 2012, 95,45%; em 2013, 91,89% e, 

por último, em 2014, 86,77%; na edição 2014, o total de acordos alcançados foi de 

88%, representando economia de R$ 90.000.000,00 (TJ-GO, 2015). 

As divergências na legislação confundem, podendo enfraquecer os 

institutos da mediação e da conciliação.  Por exemplo, quanto à escolha do mediador 

judicial nos tribunais, há rigor e regulamentação de inscrição e desligamento dos 

mediadores, além de não estarem sujeitos à prévia aceitação das partes envolvidas 

no litígio. Outro entrave diz respeito ao impedimento e suspeição do conciliador e 

mediador, conforme se aplica ao juiz (BRASIL, 2015). 

Um outro ponto divergente que o novo CPC traz no art. 167, § 5º e no 

art.172 é a vedação do exercício da advocacia nos juízos em que exerçam a função 

como conciliadores ou mediadores judiciais pelo prazo de 1 (um) ano, podendo 

funcionar como assessor, representante ou patrocinar quaisquer das partes, contado 

da última audiência em que atuaram (BRASIL, 2015a). 

Nesse diapasão, o instituto da mediação que verse sobre direitos 

disponíveis ou direitos indisponíveis que admitam transação pode ser objeto de 

cláusula contratual para a mediação. As partes deverão comparecer à primeira 

reunião de mediação. Restando a celebração de acordo constituindo título 

extrajudicial e, quando homologado judicialmente, constitui em título executivo judicial, 

conforme preceitua o art. 20 em seu parágrafo único sobre a mediação (BRASIL, 

2015). 
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Uma das mudanças que houve no Código de Processo Civil de 1973 

se deu no artigo 475-N, incisos III e IV, que trata da sentença homologatória de 

conciliação ou transação, e da sentença arbitral, que são títulos executivos judiciais, 

e continuam sendo, mas que, na composição pela arbitragem teria que ser levada a 

juízo para homologação por sentença judicial, e que agora não precisa ser 

homologada judicialmente (DIDIER, 2015).  

Instrumentalizado, o acordo de mediação ou conciliação tem natureza 

jurídica de transação, que está prevista no artigo 840, do Código Civil de 2002, sendo 

lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões 

mútuas. Em 2006 foi implantado no Brasil o Movimento pela Conciliação, de iniciativa 

do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, trabalho realizado junto ao Judiciário, 

Ministério Público, OAB, instituições de ensino e de toda a comunidade em geral, em 

busca da mudança cultural de alta litigiosidade predominante por uma cultura da paz 

(TJ-GO, 2013). 

Foram poucas as mudanças trazidas pelo novo Código de Processo 

Civil, quanto à petição inicial, da obrigatoriedade de informar, desde logo, a opção de 

interesse ou não, na realização da audiência preliminar de conciliação, conforme 

preconizado no artigo 319, inciso VII, do novo Código de Processo Civil (BRASIL, 

2015). 

No caso em que há conciliação ou mediação, antes mesmo da 

propositura da ação, de comum acordo entre as partes, será feito o termo de acordo 

de conciliação. Aqui o processo nem se inicia, bastando ser homologado pelo juiz. 

Outra opção é da dispensa da audiência preliminar de conciliação, nos casos de 

ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição 

consensual, ou quando o direito versado na causa não admitir a autocomposição. 

 A parte ré deverá se manifestar sobre o convite de conciliar em até 

10 (dez) dias de antecedência da audiência preliminar de conciliação, marcado pelo 

juiz, pelo prazo máximo de 30 (trinta) dias. Não obstante que, em qualquer fase do 

processo, antes da sentença, poderá a qualquer momento propor e realizar a 

conciliação ou a mediação. Caso não haja acordo entre as partes conflitantes, o 

processo segue seus trâmites normais. 

Inclusive se as partes não manifestarem desinteresse, além da 

obrigação de comparecerem à audiência preliminar de conciliação, o não 
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comparecimento injustificado será sancionado, com multa de 2% do valor da causa, 

que será revertida em favor da União ou do Estado (BRASIL, 2015). 

Das possibilidades de instrumentalizar a mediação e conciliação, por 

meio dos seguintes fluxogramas: 

 

Fluxograma 1 

 

Fluxograma 2 

  

 

Fonte: FERREIRA, 2016. 

TERMO DE 
CONCILIAÇÃO/ 

MEDIAÇÃO

SOLUÇÃO 
PACÍFICA

PARTES 
INFORMADAS

PETIÇÃO INICIAL 

AUTOR NÃO FALA 

DA CONCILIAÇÃO 

AUTOR QUER 

CONCILIAR 

AUTOR NÃO QUER 

CONCILIAR 

CONCILIAÇÃO 

TÁCITA 

AUDIENCIA DE 

CONCILIAÇÃO  

REU RESPONDE SIM 

OU NÃO 

NÃO – PROCESSO 

JUDICIAL 

SIM – AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇAO 

O PROCESSO CORRE 

NORMAL 
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Outro caminho é a possibilidade de solução junto ao Poder Judiciário: 

segue em petição Inicial, citação, contestação, a produção de prova pericial, audiência 

de conciliação, audiência de instrução e julgamento, sentença, eventuais embargos 

de declaração, apelação com efeitos suspensivos, contrarrazões ao recurso de 

apelação, acórdão, eventualmente os embargos infringentes, embargos de 

declaração novamente, recursos especiais e extraordinário, eventual agravo de 

decisão que nega seguimento a esses recursos, decisão do relator dos recursos nos 

tribunais superiores com eventual agravo regimental, embargos de declaração 

novamente e embargos de divergência, entre outros recursos (SCAVONE, 2014). 

Assim, a Lei n. 13.140/2015, da mediação, em seu artigo 2º, traz como 

técnicas da mediação os princípios da informalidade, simplicidade, oralidade e 

flexibilidade processual. Isso traz celeridade ao procedimento.  As próprias partes 

envolvidas no conflito se envolvem e resolvem suas questões de forma harmônica e 

pacífica. 

Os mediadores e os conciliadores atuam de acordo com os princípios 

e garantias judiciais, fundamentais, estabelecidos no art. 1º, do Anexo III, do Código 

de Ética de Conciliadores e Mediadores Judiciais, redação dada pela Emenda n.º1, 

de 31.01.13, da Resolução 125/2010 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, sejam, 

a confidencialidade, decisão informada, competência, imparcialidade, independência 

e autonomia, respeito à ordem pública e às leis vigentes, empoderamento e validação 

(BRASIL, 2010). 

Neste mesmo sentido, na prática da conciliação e da mediação nos 

termos do art. 166, do novo CPC, ressalta-se a confidencialidade como importante 

princípio a ser observado no procedimento. As partes terão a certeza de que serão 

sigilosos os assuntos tratados, e a confiança de que será a melhor opção, pondo-se 

termo ao conflito. No parágrafo 2º desse artigo há uma vedação para os mediadores 

e conciliadores, em razão do dever do sigilo, em que, não poderão divulgar nem depor 

sobre fatos da mediação ou conciliação. 

Insta salientar que segundo Alexandrino (2012), o princípio do devido 

processo legal (dueprocessoflaw) consubstancia uma das mais relevantes garantias 

constitucionais do processo, combinada com o princípio da inafastabilidade de 

jurisdição (CF/88, art. 5º, XXXV) e com o contraditório e ampla defesa (CF/88, art. 5º, 
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LV) que, conjuntamente, afirmam as garantias processuais do indivíduo no Estado 

Democrático de Direito.  

O fato é que, se não, se constituísse uma alternativa às partes que 

abdicam da jurisdição estatal em razão dos seus direitos patrimoniais e disponíveis, 

seria inconstitucional, se houvesse imposição da solução, e estar-se-ia ferindo o 

princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional, esculpido no art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal (SCAVONE, 2014). 

Aprimora-se a sistemática do direito subjetivo da Constituição 

Federal, portanto, com vistas ao Estado Democrático de Direito, identificada uma 

mudança cultural a ser perseguida na forma e conteúdo de práticas judiciárias entre 

as partes e os juízes quanto à solução das demandas por meios alternativos de 

solução de conflitos. Nesse diapasão, destacam-se os artigos que tratam a conciliação 

e mediação como instrumentos de acesso à justiça.  

Ressalte-se o inciso XXXV, art. 5º, da Constituição Federal, que 

garante por vias legais a apreciação pelo Poder Judiciário de lesão ou ameaça a 

direito, e ainda garante a igualdade entre todos, sem qualquer distinção.  Assim o 

artigo 3º e seus parágrafos do novo CPC, da Lei 13.105/2015, traz a possibilidade de 

autocomposição entre as partes mediante a boa-fé, cooperação, duração razoável do 

processo, com vistas à satisfação de interesses de forma justa e efetiva, devendo 

sempre ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do 

Ministério Público, inclusive durante o curso do processo (BRASIL, 2015). 

O novo CPC aponta a necessidade de criação dos centros judiciários 

de solução consensual de conflitos e traz como atribuição desses órgãos a realização 

de sessões e audiência de conciliação e mediação com vistas à autocomposição, 

observadas as normas do Conselho Nacional de Justiça – CNJ - e nos termos do art. 

165 do novo CPC e seguintes (Lei Federal 13.105/ 2015). 

O novo CPC é um marco para a sociedade brasileira, com mudanças, 

aprimorando e fornecendo ao Estado mecanismos para o efetivo Estado Democrático 

de Direito, com acesso à justiça de modo mais célere. Assim ilustra o mestre Rui 

Barbosa: “A justiça atrasada não é justiça, senão injustiça qualificada e manifesta” 

(FURTADO, 2015).  

Diante do dinamismo da sociedade, não poderia ser diferente, com o 

direito e a justiça, uma cultura voltada para a pacificação, visando ao bem-estar social. 

O mundo jurídico não espera tão somente a instituição de uma legislação mais 
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agressiva para a finalidade de dificultar o acesso ao poder judiciário, mas a 

prospecção de uma cultura diferente voltada para a pacificação (MACHADO, 2015). 

A regulamentação, mediante a renúncia de vontades entre as partes 

litigantes, antes do proferir da sentença, tornará mais célere todo o procedimento, a 

efetividade está presente, pois há serenidade em busca da satisfação de ambos os 

litigantes. Evita-se, com isso, o desperdício de valores exorbitantes e a desvalorização 

da causa, que, com o passar dos anos, perde o sentido de ser, pois as necessidades 

mudam e as coisas que antes eram importantes poderão deixar de ser (MACHADO, 

2015). 

A reforma dos procedimentos judiciais, a criação de determinados 

procedimentos especiais, a mudança dos métodos para a prestação dos serviços 

judiciais e a simplificação do direito incluem “a utilização de mecanismo privados ou 

informais de solução dos litígios”, a qual, segundo a obra “Acesso à Justiça” de Mauro 

Cappelletti e Bryant Garth, é fonte de consulta obrigatória. Identificou-se, por ondas, 

a forma de acesso à justiça ou ondas de reforma do processo, a evolução do direito 

processual, e se funda na celeridade processual, e são norteadas da assistência 

judiciária gratuita, na tutela dos interesses difusos e coletivos e na qualidade da 

prestação jurisdicional. Cappelletti e Garth (1988 apud CAHALI, 2011).  

São relevantes os meios alternativos de solução de conflitos pela 

conciliação e mediação como uma conquista da própria democracia. A mudança de 

paradigma optando pela cultura da paz se estendeu nas disposições legais no que 

concerne à conciliação e mediação, tanto para o âmbito judiciário, administrativo como 

para as câmaras privadas, tendências que devem ser estudas, esclarecidas a toda 

sociedade, para o fim de maior efetividade nos acordos e transações. 

Essas, dentre outras questões, aguardam por posições doutrinárias, 

legislativas e jurisprudenciais, de forma a não afastar o inegável e merecido elogio da 

iniciativa em positivar uma cultura pacífica na sociedade. Apesar dos esforços para 

aperfeiçoar o sistema, ainda há resistências, e não será positivando uma cultura da 

paz pela norma que ela realmente se efetivará, mas pelo maior interesse da 

sociedade. 

 

4 CONCLUSÃO 

 



SANTOS, L.F.; DUARTE, A.T.;SILVA,F.C.;CASTRO, I.S.O..A mediação e a conciliação sob a ótica ... 

Revista Eletrônica Faculdade Lions, Volume VI. Número 2. Ano 3 - 2016/2 - ISSN 2358-6079 
197 

Diante do exposto, os institutos da conciliação e mediação são de 

suma importância e reconhecidamente essenciais, como meios alternativos de acesso 

à justiça e da pacificação social e em síntese para o bom desempenho da justiça como 

um todo.  Neste sentido é que o acesso à justiça não significa encontrar a justiça 

somente através das portas convencionais do Poder Judiciário, mas por meios 

alternativos, pela mediação, conciliação e da arbitragem, em que as próprias partes 

com auxílio do terceiro (mediador, conciliador e arbitro).  

O CPC/2015 preconiza a regra dos meios alternativos de resolução 

de conflitos pela autocomposição através da mediação, conciliação, da arbitragem e 

através desses institutos possibilitar o exercício da cidadania, com dignidade humana 

respeitada em busca do direito reclamado, com solução pacífica dos conflitos. 

A mudança de paradigma requer empenho de todos para que o novo 

Código de Processo Civil surta efeitos desejados, com a modernização do sistema de 

prestação jurisdicional e ainda uma formação crítica nas universidades que 

infelizmente parece uma realidade distante ainda, o primeiro passo legal positivou 

uma nova cultura na sociedade. É necessário aguardar a receptividade dos institutos 

da mediação e da conciliação por parte de toda a sociedade e também do poder 

administrativo, também por posições doutrinarias, legislativas e jurisprudenciais. 
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O LÚDICO NO ENSINO DE CONCEITOS JURÍDICOS APLICADO AOS 
ACADÊMICOS DO CURSO DE DIREITO DO 7º PERÍODO NOTURNO DA 

FACULDADE LIONS 

 

THE PLAYFUL CONCEPTS OF LEGAL EDUCATION IN THE COURSE OF LAW BY 
THE FACULTY AND STUDENTS COLLEGE LIONS 

 
Luiz Antônio Santos Mesquita40 

Rosiane Dias Mota41 
Cristiany Moura Oliveira Lisita42 

Arédio Teixeira Duarte43 
Oyama Rodrigues da Silva44 

RESUMO 
Vários são os fatores que dificultam um ensino de qualidade e que atinge o objetivo 
das instituições de ensino, que é a aprendizagem do aluno. Problemas como falta de 
atenção, desinteresse pelo conteúdo, ferramentas tecnológicas que concorrem a 
atenção do aluno com o professor e outros. Apesar destas dificuldades, as atividades 
lúdicas como os jogos, têm se apresentado como uma alternativa para aprimorar o 
processo de ensino e de aprendizagem. Estes são utilizados como opções 
metodológicas para a discussão de distintos conteúdos e conceitos científicos, o que 
facilita a compreensão dos alunos em relação ao conteúdo estudado. Teve-se com a 
presente investigação o objetivo de construir dois jogos lúdicos e, a partir de sua 
aplicação analisar a percepção de estudantes e professores sobre o aumento da 
compreensão dos conteúdos abordados nas aulas do Curso de Direito da Faculdade 
Lions. Para desenvolver a pesquisa, utilizou-se levantamento bibliográfico e o trabalho 
de campo, onde realizou-se a coleta de dados, as observações feitas durante a 
aplicação dos jogos aplicados em sala de aula, como também os questionários 
preenchidos pelos alunos, que foi aplicado após as atividades. Obteve-se como 
resultados a percepção de alunos e professores sobre o aumento da fixação e 
aprendizagem do conteúdo, a partir do uso de atividades lúdicas, em relação às 
metodologias tradicionais de ensino. 
Palavras-chave: atividade lúdica, jogo, aprendizagem, sucessões 
 
ABSTRACT 
There are several factors that hinder quality education and achieves the goal of 
educational institutions, which is student learning. Problems such as lack of attention, 
lack of interest in content, technological tools that compete for attention of the student 
with the teacher and others. Despite these difficulties, play activities such as games, 
                                                           
40 Graduado em Direito. 
41 Professora Doutora, na Faclions. 
42 Professora Especialista, na Faclions. 
43 Professor Doutor, na Faclions. 
44 Professor Doutor, na Faclions. 
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have been presented as an alternative to enhance the process of teaching and 
learning. These are used as methodological options for discussion of various scientific 
concepts and content, which facilitates students' understanding in relation to the 
content studied. It was taken with this research in order to build two fun games and 
from its application to analyze the perception of students and teachers about the 
increased understanding of the content covered in class Course Faculty of Law of the 
Lions. To develop research, we used literature survey and field work, which was carried 
out data collection, observations made during application of applied games in the 
classroom, as well as questionnaires completed by students, which was applied after 
activities. Obtained results as the perception of students and teachers on increasing 
fixation and learning content, from the use of recreational activities, compared to 
traditional teaching methods. 
Keywords: play activity, play, learning, succession. 

 
1.INTRODUÇÃO 

 

Existem diversas formas de se expressar sobre as dificuldades que 

os professores se deparam no dia a dia em suas respectivas salas de aula nas 

Instituições de Ensino Superior. Nesta ótica, nota-se que tais docentes necessitam 

sempre se atualizar, tanto nos conteúdos como também na metodologia específica 

para apresentar temas aos seus alunos. Tendo em vista as várias vertentes que 

dificultam a construção do conhecimento por parte dos discentes a partir do conteúdo 

apresentado pelo docente responsável.  

Assim, uma das dificuldades encontradas em sala de aula é a falta de 

interesse do aluno pelo conteúdo ministrado, como também a falta de interação com 

os colegas de curso para a progressão do conhecimento cognitivista. Além desta, 

outra problemática que se percebe nas Instituições que oferecem o Ensino Superior é 

a fácil distração do alunado, entre os fatores que levam a esta situação estão as novas 

tecnologias disponibilizadas pelo mercado. Deste modo, se torna necessário buscar 

alternativas que alcancem o interesse e a atenção do aluno contemporâneo, e que 

leve o desenvolvimento de sua energia potencial de aprendizado. 

Diante das complexidades supramencionadas, as atividades lúdicas 

se apresentam como alternativa para melhorar o processo de ensino e aprendizagem. 

Elas aparecem como um método de expor o conteúdo de forma distinta do modelo 

tradicional do professor ensinar. Além de ser utilizados como opções para discutir 

diversos conceitos, pode também facilitar a compreensão dos alunos em relação ao 

conteúdo estudado e tornar as aulas mais dinâmicas, motivadoras, que possibilitam a 

maior integração dos alunos e favoreçam também a construção do conhecimento. 
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Desta forma o lúdico desperta a atenção do aluno para a resolução do desafio 

exposto. 

Sobre este enfoque propôs-se como o objetivo geral para esta 

pesquisa analisar a percepção de estudantes e professores sobre o aumento da 

compreensão dos conteúdos abordados nas aulas do Curso de Direito da Faculdade 

Lions. 

 

2. METODOLOGIA 

 

Adotou-se como metodologia para esta investigação a pesquisa 

qualitativa com aspectos quantitativos. Levou-se em consideração a abordagem que 

partiu da concepção e do conhecimento já produzido, para um trabalho empírico de 

coleta direta e análise de dados, com inferências qualitativas e descrições 

quantitativas. Assim, esta pesquisa trata-se de um estudo de caso que visa explorar 

um caso singular, situado na vida real contemporânea, delimitado e contextualizado 

em tempo e lugar para realizar busca de informações sobre um caso específico 

(CHIZZOTTI, 2006). 

Observou-se se o método lúdico aplicado pode ajudar ou não no 

processo de ensino e aprendizagem de uma Instituição de Ensino Superior, desta 

forma foi criado duas atividades lúdicas experimentais. Para o desenvolvimento desta 

pesquisa dividiu-se os procedimentos metodológicos em quatro etapas. A primeira 

consistiu na pesquisa bibliográfica onde se investigou várias pesquisas já realizadas 

por autores como Soares (2008), Dohme (2003) e Kishimoto (1994). A segunda 

consistiu na definição do recorte espacial e de sujeitos de pesquisa, solicitação de 

autorização. A terceira etapa consistiu na produção dos instrumentos de pesquisa e 

aplicação dos mesmos. A quarta e última parte consistiu no tratamento dos dados 

anotados e observados. 

Para facilitar a análise dos resultados, a turma, foi dividida em 6 

grupos, sendo que 4 grupos, foram compostos por 5 componentes cada, os quais 

jogaram o Jogo de Memória Jurídico. Em cada grupo um dos componentes era o 

Jurado do jogo. Já os outros 02 grupos, foram compostos um por 3 jogadores e o 

outro por 4, os quais jogaram a Cruzada Jurídica. Um dos grupos resolviam a cruzada 

um ajudando ao outro e no outro grupo era feito individualmente. O objetivo era 



MESQUITA, L.A.S.; MOTA, R.D.;LISTIA,C.M.O.; DUARTE, A.T.; SILVA, O.R.. O lúdico no ensino ... 

Revista Eletrônica Faculdade Lions, Volume VI. Número 2. Ano 3 - 2016/2 - ISSN 2358-6079 
203 

identificar o comportamento dos alunos, tanto de forma individual quanto em 

discussão em grupo, aos resultados das atividades lúdicas que foram elaboradas. 

Inicialmente as regras do jogo foram explicadas, de acordo com o 

descrito na metodologia, e, consequentemente, percebeu-se que, apesar das dúvidas 

em relação aos jogos, havia interesse dos alunos pela atividade. De acordo com o 

Soares (2008), o interesse não pode ser gerado, contudo pode ser “despertado, pois 

já existe intrinsecamente, assim como o jogo”, neste contexto, “o interesse, nada mais 

é do que o resultado de uma carência especifica que gera uma necessidade de 

aprendizado”. No que diz respeito à aprendizagem, o interesse é o resultado de uma 

carência de conhecimento. 

A turma, aqui estudada como objeto de estudo, possuía um histórico 

de boa participação em sala de aula e a maioria demonstrava interesse pelo curso de 

Direito, especificamente na disciplina Direito Civil VI. A partir daí, mesmo com a 

explicação das regras, os alunos ainda tiveram dúvidas e dificuldades que foram 

sanadas no decorrer do jogo, impulsionados pelo interesse de participar da atividade.  

Em relação ao conteúdo, os alunos foram informados que se tratava 

de uma abordagem do Direito das Sucessões, conteúdo que era trabalhado pela 

Docente responsável pela disciplina de Direito Civil. Desta forma, os discentes já 

tinham “contato” com o que foi apresentado no jogo, o que facilitou o processo durante 

a realização da partida que exigiu pré-requisitos fundamentados no que eles 

aprenderam em sala de aula. Neste âmbito concorda-se com Dohme (2003), na qual 

enfatiza que os jogos que requerem inteligência e raciocínio podem provocar o 

desenvolvimento intelectual do indivíduo de forma direta e, indiretamente, usando-se 

o raciocínio estratégico para a conquista de um determinado objetivo. 

 

2.1 DINÂMICA DOS JOGOS  

 
Cruzada Jurídica 
 

A Cruzada ou Palavras cruzadas consiste em várias linhas formadas 

por quadrados em branco, algumas na vertical e outras na horizontal, que se cruzam. 

Cada linha deve ser preenchida por uma palavra, e cada palavra deve ser descoberta 

por meio dos conceitos jurídicos dispostos nos enunciados ao lado das cruzadas. Ao 

se preencher uma das linhas, automaticamente se preenche alguns quadrados das 

outras linhas que as cruzam, o que facililta a resolução das demais palavras. 
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O Jogo confeccionado com o auxílio do docente da disciplina Direito 

Civil foi constituído de 14 temas que norteiam o Direito das Sucessões, com seus 

respectivos conceitos para que o acadêmico de direito encontrasse a solução do 

desafio (Apêndice B). Os temas a serem descobertos estavam espalhados pelos 

quadrados que formavam a Cruzada, enquanto que os conceitos foram colocados em 

um quadro, conforme a figura supramencionada. Assim era possível formar palavras 

tanto na horizontal como na vertical, a partir das dicas que foram apresentadas para 

elucidar o problema dispostos na “cruzadinha”. 

 
Jogo de Memória Jurídico  

 
O jogo de memória se utiliza de cartas que apresentam uma figura em 

um dos lados. Assim, cada figura se repete em duas peças diferentes. O objetivo deste 

consiste na combinação de duas imagens iguais impressas cada uma em uma carta. 

Para começar o jogo, as cartas são viradas de forma que a figura fique voltada para 

baixo, afim de que não sejam vistas. Cada jogador deverá, na sua vez, virar duas 

cartas e deixar que todos as vejam. Caso as figuras sejam iguais, o participante deve 

recolher consigo esse par e jogar novamente. Se forem cartas diferentes, estas devem 

ser viradas novamente, e sendo passada a vez ao jogador seguinte. Ganha o jogo 

quem descobrir mais pares, quando todos eles tiverem sido recolhidos. Baseado no 

Jogo de Memória tradicional, foi construído um Jogo de Memória Jurídico 

desenvolvido observando também o conteúdo encontrado no Direito Civil que dispõem 

sobre os Direitos das Sucessões. 

No caso desta atividade, o jogo foi montado com o auxílio do docente 

da disciplina que cedeu tempo suas aulas e seu material de para a montagem do jogo 

com o referencial correto. Para este experimento baseou se no material didático 

elencados em DINIZ, 2009, RODRIGUES, 2006 e VENOSA 2009 para a criação deste 

jogo. Desta forma, foram escolhidos 14 conceitos importantes dentro do conteúdo. 

(Figura 1 a 3). 
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Percepção dos Discentes 

 

Após a realização do jogo aplicou-se o questionário aos discentes. A 

primeira questão visou descobrir se o discente tinha algum conhecimento sobre o que 

é uma Atividade Lúdica. Desta forma, foi constatado que 100%, mesmo sem 

conhecimento científico, tinha uma opinião formulada sobre o assunto, baseada no 

senso comum. Assim, mesmo sem saber o conceito, souberam expressar o que seria 

uma atividade lúdica. Exemplos de comentários: “É uma atividade que incentiva as 

pessoas a ter conhecimento, sem promover o fardo do compromisso”; “Consiste em 

uma atividade em que há diversificação no processo de aprendizagem por meio de 

métodos diferenciados dos tradicionais”; “É uma atividade que visa o bem estar da 

pessoa, uma brincadeira, diversão”. Apesar de serem diversificadas as repostas, 

compreende-se aqui a ideia central de que os alunos entenderam o que seria uma 

atividade lúdica. 

Em seguida indagou-se ao discente sobre o grau de dificuldade 

apresentado na atividade Lúdica executada por eles. Assim 22,2% dos alunos 

responderam que estava fácil. Já 66,7% acharam que a atividade possuía um grau de 

dificuldade regular e por fim 11,1% dos alunos acharam difícil. Na terceira questão 

buscou-se descobrir a opinião do discente sobre o que eles acharam da atividade 

lúdica aplicada. Desta forma, 77,7% dos participantes responderam que a atividade 

foi excelente, enquanto que 18,6% acharam boa, e 3,7% marcou a alternativa regular. 

A questão seguinte perguntou-se ao discente se o conteúdo 

associado à atividade lúdica foi compreendido durante a sua realização. Cerca de 

88,9% responderam que haviam compreendido “Totalmente”, apenas 7,4% dos 

   

Figura 1: Materiais necessários 
Fonte: Mesquita, 2014 

Figura 2: Pesquisador colando 
as impressões na cartolina 
Fonte: Mesquita, 2014 

Figura 3: impressão colada 
Fonte: Mesquita, 2014 



MESQUITA, L.A.S.; MOTA, R.D.;LISTIA,C.M.O.; DUARTE, A.T.; SILVA, O.R.. O lúdico no ensino ... 

Revista Eletrônica Faculdade Lions, Volume VI. Número 2. Ano 3 - 2016/2 - ISSN 2358-6079 
206 

discentes responderam que o conteúdo estava associado sim à atividade lúdica só 

que “em partes”. E 3,7% achou que estava “pouco” associado. 

Na quinta questão perguntou-se qual era a perspectiva do discente 

sobre a didática em relação ao corpo docente no Ensino Superior. E assim 62,96% 

achavam excelente, já 37,04% entenderam que estava boa a didática do corpo 

docente. Em seguida na sexta questão, indagou-se ao discente se eles sentiam 

dificuldades em se concentrar nas aulas expositivas apresentadas pelo Docente: 

22,2% responderam que “sim”, 33,3% dos alunos responderam que “não”. Já 44,5% 

afirmaram que “as vezes” sentem dificuldade em se concentrarem em sala de aula. 

A sétima questão indagou se o aluno se distrai com as novas 

tecnologias oferecidas pelo Mercado atual e se a reposta fosse afirmativa deveria citar 

alguns exemplos. A maioria, 59,26% dos alunos responderam que Sim, tendo 

destaque os celulares, smartphones, tablet’s e notebook’s. No entanto, 29,63% 

responderam que “não” se distraíam diante das tecnologias apresentadas pelo 

mercado. Já 11,11% confirmaram que “ás vezes” se distraem com os aparelhos 

mencionados.  

A questão seguinte indagou ao discente se a atividade lúdica 

apresentada, despertou o interesse em relação ao conteúdo apresentado pelo 

docente. Desta forma 66,7% concordou que sim, que despertou bastante o interesse 

pelo conteúdo, 33,3% apenas afirmaram apenas que “sim”. Percebe-se então que 

100% dos alunos se interessaram pela matéria quando jogaram as atividades lúdicas 

apresentadas ao discentes. 

Na pergunta seguinte questionou-se ao aluno se durante a realização 

da atividade proposta, ele teve curiosidade em se aprofundar no assunto. Sendo 

assim, 92,6% opinaram que “sim”, que tiveram a curiosidade de se aprofundar mais 

no assunto, enquanto que 7,4% não se sentiram motivados a se aprofundar no tema. 

Na questão dez apresentou-se primeiramente uma pequena reflexão 

sobre o que é uma atividade lúdica e, foi solicitado ao discente para que o mesmo 

argumentasse sobre a atividade de acordo com sua respectiva opinião. Assim, obteve-

se respostas como: “trata-se de um método que se mostra mais eficaz que os atuais 

métodos que podem se passar por ultrapassados e engessados”; “Essa atividade 

interagem o grupo no todo trazendo conhecimento esperteza e raciocínio rápido; “essa 

atividade se mostra uma forma muito produtiva de aprendizado, acho que deveria 

alguns professores deveriam adotar esse método de estudo.” Desta forma percebe-
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se opiniões unânimes em que a atividade lúdica é um método eficaz que produz 

interatividade entre os alunos e que deveriam ser mais utilizadas em sala de aula. 

Na questão seguinte, perguntou-se ao discente se houvesse mais 

atividades lúdicas como as aplicadas, em que se diferenciam dos modelos tradicionais 

utilizados pela maioria dos Docentes nas Instituições de Ensino Superior, o poderia 

mudar no processo de aprendizagem dos respectivos discentes. Desta forma cita-se 

como exemplo as seguintes respostas: “Poderíamos nos desenvolver na oratória, pois 

existem muitos colegas tímidos e a dinâmica usada ajuda bastante”; “ficaria mais fácil 

entender e gravar a matéria”; “um desenvolvimento entre os alunos gera uma busca 

pelo conhecimento. ” Enfim, nota-se que com a atividade lúdica, o aluno se torna 

capaz de desenvolver na oratória, o conteúdo ficaria mais fácil de ser compreendido 

e o debate entre os alunos a respeito da atividade produziria o desenvolvimento 

cognitivo dos respectivos discentes. 

A próxima questão solicitou-se ao discente que o mesmo expressasse 

de que forma esta atividade contribuía com a construção do conhecimento em relação 

ao conteúdo exposto pelo Docente. Diante disto, os discentes daquela Instituição 

alegaram que: “a atividade contribui de forma construtiva em relação ao conteúdo 

exposto.”; “De uma forma muito positiva, trouxe uma maneira diferenciada de se 

estudar tal assunto. Adorei!”; “Achei mais fácil, para memorizar conceitos”. Assim 

comprova-se com esta e demais respostas que de fato a atividade lúdica contribui de 

forma construtiva, facilitando a compreensão de conteúdo, como também favorecendo 

a memorização de conceitos complexos no ponto de vista acadêmico. 

Na última indagação do questionário, fez-se uma pequena avaliação 

dos docentes que ali trabalhavam, e se eles utilizavam este tipo de atividade, levando 

em consideração que aqueles alunos já estavam no 7º período. Desta forma 11,1% 

responderam que sim. Mas 81,5% descordaram, negando que os docentes da 

Instituição “não” utilizavam tal método. Já 7,4% acrescentaram esta alternativa no 

questionário alegando que “alguns aplicam”. 

 

Percepção do Docente  

 

O questionário entregue à docente foi semelhante ao respondido 

pelos discentes, porém com o objetivo de saber a percepção do docente sobre a 

atividade lúdica. Desta forma, ao ser indagada sobre o que era uma atividade lúdica, 
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a mesma soube responder sobre o tema e inclusive citou que já experimentou 

atividades diferenciadas do método tradicional de se ensinar, já citado anteriormente. 

Acrescentou ainda que sempre que realiza estas atividades lúdicas em sua aula, os 

alunos conseguem construir um conhecimento acerca do conteúdo apresentado.  

Sobre a opinião formulada pela docente diante da atividade 

experimental aplicada, foi constatado que a mesma gostou muito de ter participado e 

que foi uma dinâmica diferente e um método eficaz para concretizar o conhecimento 

jurídico ao aluno. Citou ainda que poderia utilizar atividades como esta em suas aulas 

posteriores, pois os jogos agradaram a turma e que, como participante, percebeu que 

os alunos estavam interessados e entrosados com aquela “novidade” apresentada a 

eles. 

Indagou-se à docente se os colegas de profissão, costumam utilizar-

se de tal método para expor conteúdo em sala de aula. Assim a mesma respondeu 

que raramente ocorrem atividades como estas no ensino superior, devido ao fato de 

que grande parte do corpo docente alega possuir pouco tempo para o preparo destas 

atividades. Ela ressaltou também que os professores têm um plano de ensino a ser 

cumprido e que demanda de muito tempo para que a meta seja alcançada e que o 

conteúdo do semestre seja apresentado aos discentes da Instituição. 

 
Dificuldades Encontradas 
 

O 7º período noturno do Curso de Direito da Faculdade Lions possui 

uma aula semanal de Direito Civil VI. Essa aula ocorreu todas as quintas-feiras do 1º 

semestre letivo de 2014. Uma das problemáticas encontradas para aplicação do jogo 

foi a questão do tempo, pois os jogos necessitavam de tempo para a organização dos 

alunos, separação dos grupos e explicação das regras que definira o jogo. Segundo 

Kishimoto (1994), o jogo não existe sem regras. São elas que permitem identificar, em 

qualquer jogo, uma estrutura sequencial que especifica a sua modalidade. Essas 

estruturas permitem diferenciar cada jogo, como também uma superposição com a 

situação lúdica. 
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Figura 4: Aluna jogando Cruzada Jurídica 
Fonte: Mesquita,2014 

 

Em relação ao pouco tempo, a solução encontrada foi delongar parte 

do intervalo com a concordância dos alunos e da professora que também aceitou, e 

assim o jogo pôde ser aplicado com mais tempo e disposição. O Jogo de Memória 

Jurídica pode levar mais de 45 minutos, tendo como base que o primeiro grupo 

terminou a elucidação deste Jogo neste tempo, enquanto que os demais grupos ainda 

se delongaram durante vários minutos. Junta-se ao fato de que neste caso, como os 

alunos não conheciam o jogo e muito menos as suas regras, o tempo necessário foi 

maior. Porém se o jogo fosse aplicado novamente com outro conteúdo, e com os 

alunos já sabendo das regras impostas, com certeza o tempo seria reduzido e os jogos 

cumpririam o mesmo objetivo que é o de atingir o aprendizado do aluno.  

 

3. CONCLUSÃO 

Verificou-se durante as partidas realizadas pelos alunos que essas 

atividades lúdicas podem contribuir com a construção do conhecimento dos 

estudantes universitários. Os discentes perceberam que o jogo se apresentou como 

um método de estudo e que proporcionou a interatividade entre docente/aluno e 

aluno/aluno durante a partida dos jogos. Isso ficou evidente na aplicação do jogo. 

Nesta aula a interação entre o docente e os alunos aumentou devido ao 

acompanhamento de perto entre ambas as partes.  

Outro fator a ser destacado é que essa atividade não envolvia o 

autoritarismo existente nas aulas tradicionais. Já em relação a interação aluno/aluno, 

o jogo proporcionou um trabalho em equipe para alguns grupos, perdendo ali aquele 

espírito de competitividade e estabelecendo o companheirismo em ajudar o colega a 

solucionar o problema que estava diante deles. Já em alguns grupos, percebeu-se 
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que havia a competição entre os jogadores, contudo isso se torna um resultado 

positivo, pois demonstra que estavam interessados em responder primeiro, para 

ganhar o jogo. 

Desta forma, foi possível observar que mesmo propondo uma 

atividade lúdica na perspectiva da interação entre os alunos acompanhados pelo 

pesquisador, com o objetivo de aumentar o grau de compreensão do conteúdo de 

Direito, pequena parte dos alunos não se dedicou à atividade, realizando-a de 

qualquer forma sem nem mesmo importar com os demais colegas que estavam 

interessados no jogo. Com isso, pôde-se concluir que, ainda assim o professor 

necessita refletir constantemente sobre suas estratégias, pois por melhor que seja a 

atividade nunca conseguirá abarcar a todos em sala de aula. Mesmo assim foi 

possível analisar que o Jogo aumentou a curiosidade dos estudantes para o conteúdo 

apresentado. Sendo assim, torna-se importante introduzir métodos diferenciados de 

ensino para ampliar o interesse e atenção dos alunos. Procurar por jogos, brincadeiras 

ou até mesmo fazer os alunos levantarem da cadeira e andar um pouco pela sala já é 

um começo para ajudar a esses alunos a perceberem que existem diferentes formas 

de construir o conhecimento. 
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EMPREGADO DOMÉSTICO SOB A LUZ DA NOVA LEGISLAÇÃO LEI 
Nº150/2015, E SUA REGULAMENTAÇAO. 

 

Alexandro Da Silva Melo45 
Ana Valeria De Jesus R. Miranda46 

 
RESUMO  
O presente estudo tem como escopo primordial os direitos e garantias do trabalhador 
e empregador doméstico, trazendo um melhor entendimento de quem pode ser 
considerado trabalhador doméstico, e quais são seus direitos e deveres assegurados 
pelas leis atuais, do trabalhador e empregador. Mostrando os novos direitos e 
garantias que a nova legislação trouxe para os trabalhadores domésticos. A nova Lei 
igualou os direitos e garantias que usufruíam outras classes de trabalhadores. Deu 
autonomia para os órgãos competentes fiscalizador para fiscalizarem junto aos 
empregadores, apesar das garantias, os novos deveres levaram os empregadores a 
buscar alternativas que são os empregados temporários, diaristas, por ser mais 
barato, visto que não tem os novos encargos sociais. Esclarecer ao trabalhador e o 
empregador os novos direitos e obrigações assegurados na nova legislação e no 
ordenamento atual. 
Palavras chave: direito e garantia. trabalhador doméstico a Luz da nova Legislação.  
Lei nº150/2015. 

ABSTRACT 
The present study has as primordial scope rights and guarantees of worker and 
employer, bringing a better understanding of who can be considered domestic worker, 
and what are your rights and duties provided by the current laws, the worker and 
employer. Showing the new rights and guarantees that the new legislation brought to 
domestic workers. The new law equaled the rights and guarantees enjoyed other 
classes of workers. Gave autonomy to the competent supervisory bodies to monitor 
with the employers, despite the assurances, the new duties have led employers to 
seek alternatives that are temporary employees, day laborers, being cheaper, since 
we don't have the new payroll taxes. Clear to the worker and the employer the new 
rights and obligations provided in the new legislation and the current planning. 
Keywords: law and guarantee .domestic worker .the light of the new legislation law 

No. 150/2015 

1. INTRODUÇÃO 

O artigo busca abordar as dúvidas dos empregados e dos 

                                                           
45 Graduado em Direito. 
46 Professora Especialista, Faclions. 



MELO, A.S.; MIRANDA, A.V.J.R.. Empregado Doméstico sob a Luz da nova legislação lei... 

Revista Eletrônica Faculdade Lions, Volume VI. Número 2. Ano 3 - 2016/2 - ISSN 2358-6079 
212 

empregadores sobre a nova regularização do trabalhador doméstico no Brasil, Lei de 

nº150/2015, abordando as dúvidas mais frequentes sobre um tema atual e que ainda 

gera discursão na sociedade, também analisar, de forma bem clara, quais são as leis 

complementares trabalhistas para os trabalhadores domésticos, quais os direitos e 

deveres e garantias na para essa espécie de trabalhador, atualmente. O tema a ser 

apresentado é necessário, haja vista que muito pouco se discutia no âmbito 

legislativo e jurídico a respeito do trabalhador doméstico no país, a essa classe 

de trabalhadores que é uma das mais antigas. 

O objeto do estudo são os direitos e garantias da classe 

doméstica. A Emenda Constitucional n. 72/2013, traz uma importante alteração no 

texto constitucional, igualando seus direitos aos de trabalhadores comuns. A 

despeito do risco de desemprego ser real, há também a grande oportunidade para 

esses tantos brasileiros, que anseiam ter os mesmos direitos de quaisquer outras 

classes de trabalhador, e finalmente obterem o reconhecimento pela profissão nos 

aspectos moral, jurídico e social (BRASIL, EC nº72/2013). 

Por isso, propõe-se, por meio deste artigo científico, um estudo 

sobre os principais pontos relacionados ao serviço doméstico no Brasil, dando-se 

maior enfoque nas últimas mudanças ocorridas na Lei Complementar nº 150/2015. 

O tema é de altíssima relevância, tendo em vista o próprio interesse da sociedade 

em entendê-lo e aplicá-lo corretamente nas relações de emprego doméstico. 

Este estudo visa colaborar na mudança do entendimento da 

sociedade acerca dos novos direitos e garantias que possuem os trabalhadores 

domésticos no Brasil. Assim, são esses os aspectos relacionados à categoria de 

trabalhadores que se pretende analisar por meio deste trabalho. 

Para elaboração do estudo foi utilizado o método indutivo de 

pesquisa, que busca tentar explicar um problema através de teorias publicadas 

em livros ou obras do mesmo gênero. Os objetivos deste tipo de pesquisa de 

conhecer e analisar as principais contribuições teóricas existentes sobre um 

determinado assunto ou problema, tornando-se um instrumento indispensável 

para qualquer pesquisa, pois propõem a analise das diversas posições acerca de 

um problema expondo seus variados pontos de vista (APPOLINARIO, 2004). 

O artigo traça um perfil de quem seriam aqueles que, por muito 
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tempo, permaneceram praticamente invisíveis ao Direito. Para isso, é 

apresentado um panorama histórico da classe, desde suas origens, comumente 

relacionado à época do escravismo, até os dias atuais. Veremos o conceito de 

empregado doméstico e seus elementos (gerais e específicos). 

Por fim, este estudo mostra que as mudanças causaram impactos 

tanto positivos que foram os direitos e garantias para a classe de trabalhadores 

domésticos como também causou impactos negativos como o aumento no índice 

de demissões e a substituição do trabalhador efetivo para o trabalhador 

temporário.  

2. METODOLOGIA 

Quanto ao método, foi utilizado o método indutivo de pesquisa e 

procedimento qualitativo, tornando a pesquisa predominantemente exploratória, 

utilizando-se de técnicas através das quais se busca especialmente aprimorar ideias, 

facilitar entendimentos esclarecer algumas dúvidas analisando de maneira clara todos 

estes conteúdos que tratam as questões em foco (APPOLINÁRIO, 2004). 

Em relação à tipologia da pesquisa, isto é, segundo a utilização dos 

resultados, ela é pura, uma vez que foi realizada com a finalidade de aumentar o 

conhecimento do pesquisador, direcionando para uma nova tomada de posição. A 

abordagem é qualitativa, procurando aprofundar e abranger as ações e relações 

humanas, observando os fenômenos sociais de maneira intensiva (MEZZAROBA, 

2009). 

Por fim, quanto aos objetivos, a pesquisa é descritiva, tendo em vista 

que visa interpretar, os direitos e deveres do empregador e empregados doméstico 

no país. Em relação aos aspectos metodológicos, as hipóteses foram investigadas 

através de pesquisa bibliográfica (livros, artigos, revistas) e documental (leis, normas, 

jurisprudências), sendo no referencial teórico sua natureza e características, e 

exploratória, pois examina novas informações sobre o tema em questão, expandindo 

o conhecimento acerca do assunto (MEZZAROBA, 2009). 

 

3. RESULTADO E DISCUSSÃO 

O surgimento do trabalho doméstico está relacionado com o fim da 

escravidão, que no Brasil ocorreu em 1888 com a Lei Áurea. A OIT (Organização 

Internacional do Trabalho), O trabalho doméstico é uma das ocupações mais antigas 
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e importantes em numerosos países, realizado predominantemente pelas mulheres; 

está vinculado à história mundial da escravidão, do colonialismo e outras formas de 

servidão (APÓSTOLO, 2015). 

A discriminação que persegue o empregado doméstico é o fruto de 

uma dinâmica sociocultural que acabou relegando esse labor a uma importância 

subalterna, surgindo com o trabalho escravo ainda no Brasil colonial. O resultado é 

que grande parte dos escravos recém-libertos foi incorporada a trabalhos braçais. Às 

mulheres negras livres, coube o trabalho doméstico que se dava em condições muito 

semelhantes às do período anterior à abolição (GOMES, 2013).  

Os jornais da época trazem anúncios de jovens criadas sendo 

oferecidas para “aluguel” não em troca de salário, mas de alimentação e roupas. Neste 

processo de migração para os grandes centros urbanos, houve uma mitigação de seu 

senso de importância, a ponto da categoria sentir-se desonrada por ser reconhecida 

como tal (GOMES, 2013). 

No Brasil as evoluções na proteção do trabalho doméstico ocorreram 

a partir de 1888, com a Lei Áurea. E nítida que esta evolução foi mais lenta do que 

dos trabalhadores rurais e urbanos, vendo que esta espécie de trabalho era realizada 

predominantemente pelas mulheres, e esta vinculada a história mundial da 

escravidão, do colonialismo bem como outras formas de servidão. Neste período não 

havia legislação especifica para esta espécie de trabalhador que são os trabalhadores 

domésticos (a) (GOMES, 2013).  

Em 1941, o decreto lei de n. 3.078, este teve como foco, a 

regularização dos deveres dos empregados e dos empregadores, no que diz respeito 

ao aviso prévio na hipótese de dispensa sem justa causa, pois esta Lei focava sem 

soma de duvida as multa para os empregadores e empregado que burlar-se 

informação da carteira de trabalho e previdência social (CTPS), deixando de fora 

varias direitos básicos e garantias desses trabalhadores ( DELGADO, 2013).   

Já em 1943, com o decreto Lei de nº 3.078,     a consolidação das leis 

do trabalho que segundo Carlos Henrique Bezerra Leite, esta lei outorgada pelo então 

presidente da época Getúlio Vargas, teve expressamente como contexto principal a 

exclusão do trabalho doméstico em seu art. 7º, alínea a, do âmbito de sua proteção, 

este fenômeno também se estendeu aos trabalhadores rurais, fazendo com que essas 

duas espécies de trabalhadores ficasse sem gozar de direitos fundamentais que o 

trabalhador urbano usufruía na época (LEITE, 2015).       
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Portanto passado algumas década segundo Delgado, entre outras 

Leis, a Lei que incorporou vários direitos a esta classe de trabalhadores foi 

promulgada em 1972, com a edição da Lei nº 5.859, onde, alguns diretos básicos 

foram adquiridos como podem ser citados a exemplo, férias anuais remunerada de 20 

(vinte) dias, filiação a previdência social, entre outros, sendo que até então não 

existiam leis especificas para a regularização desses direitos, e a qualificação  do 

conceito do que era considerado trabalhador do lar era “aquele que presta serviços 

de natureza continua e de finalidade não lucrativa a pessoa ou a família no âmbito 

residencial desta”, conforme estabelecido pela Lei nº 5859, de 1972 (DELGADO, 

2013).  

Uma grande conquista na época, que foi definida com a legislação 

pátria em seu artigo 1º da Lei nº 5.859/72, que definia empregado doméstico e, 

tecnicamente “a pessoa física que presta, com pessoalidade, onerosidade e 

subordinada, serviços de natureza continua e de finalidade não lucrativa a pessoa ou 

a família, em função do âmbito residencial desta” (DELGADO, 2013, p. 371), definindo 

o trabalhador do lar, diferindo do empregado comum, quanto aos elementos apenas 

por abranger também o não proposito de lucro dentro dos lares (DELGADO, 2013, p. 

371). 

Com a promulgação da Constituição da Republica Federativa do 

Brasil de 1988, que trouxe em seu art. 7º paragrafo único um rol de direito ao 

trabalhador doméstico, mais até mesmo ali se nota certo esquecimento a espécie de 

trabalhador, pois os legisladores deixaram de estender aos trabalhadores domésticos 

estes que são: babá, lavadeira, faxineira, governanta, cozinheiro, motorista particular, 

jardineiro, acompanhante de idosos e também vigias, vários diretos e garantias 

fundamentais destes trabalhadores não foram iguais as outras espécies de trabalho 

como os urbanos e rurais (LEITE, 2015). 

Deve-se ressaltar o caseiro que trabalha em pequenos sítios de onde 

a família empregadora utilizar para lazer, o trabalhador é doméstico mesmo que no 

local seja alugado por até dois eventos por ano ainda assim este não é considerado 

como lucro, conforme a jurisprudência do TRT 3ª Região.  

CASEIRO DE SITIO. EMPREGADO DOMÉSTICO. E doméstico o 
empregado que trabalha em pequeno sitio utilizado para lazer dos 
proprietários e que não constitui unidade produtiva, economicamente 
apreciável. Eventuais alugueis da propriedade para terceiro nos finais de 
semana, cerca de duas vezes ao ano, não tem o condão de descaracterizar 
a finalidade do sitio e nem o torna lucrativo, mal servindo para cobertura de 
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parte das suas despesas (TRT3ª Região, RO 00602-2007-061-03-00-5, Rel. 
juíza convocada Maria Cecilia Alves Pinto, 2ª T, DJMG 29-1-2008). 

  

Nem mesmo a Constituição Federal de 1988, amplamente 

baseada nos ideais de justiça, igualdade e democracia, conseguiu superar 

completamente a intensa maré contrária da discriminação e desprezo que 

anatematizam a categoria doméstica (BRASIL, EC N°72/2013). 

Em verdade, o próprio poder constituinte originário, quando da 

edição do texto constitucional, de certa forma contribuiu para esse problema. É 

que o parágrafo único, do art. 7º, da CF/88, traz quais direitos são assegurados à 

categoria dos trabalhadores domésticos, separando-os, ilogicamente, dos outros 

trabalhadores urbanos e rurais. Além disso, não lhes eram garantidos nem metade 

dos direitos assegurados aos demais trabalhadores (LEITE, 2015). 

A Consolidação dos Direitos Trabalhistas (Decreto-Lei n. 5.452, de 

1943) sequer se aplica a essa classe de obreiros por expressa previsão legal (art. 

7º, alínea a). Em 1972, surgiu a Lei nº 5.859/72 para regulamentar a profissão. No 

entanto, apesar de representar um passo adiante na expansão de direitos, ela 

ainda trazia algumas disparidades, como por exemplo, as férias anuais 

remuneradas de apenas 20 dias (BRASIL, Lei nº 5.859/72). 

Pode-se observar que dentre os direitos e garantias fundamentais a 

Constituição de 1988, não estendeu aos domésticos principais direito e garantias 

como: remuneração de trabalho noturno maior que o diurno, salário família em razão 

do trabalhador de baixa renda, garantia de salario nunca inferior ao salário mínimo, 

assistência gratuita aos filhos dependente menor de 05 (cinco) anos em creches ou 

pré-escola, e redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde 

higiene e segurança, entre outros que ficaram de fora do rol de direito e garantias 

(GOLDIN, 2015). 

Foi a Emenda Constitucional nº 72, de 02 de Abril de 2013, que  deu 

origem a Lei Complementar  nº 150 de 2015, também chamado de nova lei do 

trabalhador doméstico, que definiu de forma íntegra os direitos trabalhista da 

trabalhador do lar, deixando claro seus direitos, garantias e deveres. O documento 

garante os mesmos direitos que as outras classes de trabalhadores, que define em 

seu artigo 1º - “Ao empregado domestico, assim considerado aquele que presta 

serviços de forma continua, subordinada, onerosa e pessoal e de finalidade não 
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lucrativa a pessoa ou a família, no âmbito residencial desta por mais de 2 (dois ) dias 

por semana. Deixou claro a continuidade de dias  por semana ( LEITE, 2015). 

PROCESSO Nº TST-RR-10933-98.2014.5.03.0077 Firmado por assinatura 

digital em 01/06/2016 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, 

conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas 

Brasileira. “[...]. II - AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. 

CONTRATO DE TRABALHO. RECONHECIMENTO DA RELAÇÃO DE 

EMPREGO. TRABALHO DOMÉSTICO. DIARISTA. TRÊS VEZES POR 

SEMANA. A Reclamante logrou demonstrar divergência jurisprudencial, 

porque o primeiro aresto de fls. 111, proveniente do Tribunal Regional da 9ª 

Região, contém a antítese recursal no sentido de que ‘o requisito 

continuidade de que trata o art. 1° da Lei n°. 5. 859-72 não pode ser 

confundido com labor ininterrupto, pois está vinculado à habitualidade da 

prestação de serviços. O fato de a recorrente laborar em três dias por semana 

não pode afastar a natureza contínua do trabalho, na medida que o que 

importa é a certeza de que, nos dias combinados, a autora prestará os 

serviços ajustados, e não o fato de o trabalho ser desenvolvido em alguns 

dias da semana’ (negrito acrescido). Agravo de instrumento de que se 

conhece e a que se dá provimento, para determinar o processamento do 

recurso de revista, observando-se o disposto na Resolução Administrativa nº 

928/2003 do TST. III - RECURSO DE REVISTA. CONTRATO DE 

TRABALHO. RECONHECIMENTO DA RELAÇÃO DE EMPREGO. 

TRABALHO DOMÉSTICO. DIARISTA. TRÊS VEZES POR SEMANA. Consta 

do acórdão Regional que a Reclamada emitiu declaração atestando que o 

trabalho era prestado três vezes por semana, o que configura a relação 

emprego doméstico, nos termos do art. 1º da Lei nº 5.859/72. Recurso de 

revista de que se conhece, por divergência jurisprudencial, e a que se dá 

provimento.” (RR-2487-29.2010.5.02.0060, Relatora: Desembargadora 

Convocada Cilene Ferreira Amaro Santos, 4ª Turma, DEJT 25/9/2015.) 

 

Por tanto a Lei Complementar 150/2015, diz que tem que ter uma 

continuidade, desse trabalho para caracterizar trabalhador doméstico, tem que 

trabalhar por 03 (três), ou mais dias, não se aplica aqui a teoria dos “fins econômico”, 

pois se trata de família e não de empresa, podendo até ter trabalhado muitos anos, 

mais se for por ate dois (2)  dias  por semana é  considerado como diarista e não 

doméstico, assim não se enquadra nesta Lei e sim no Código Civil na parte 

relacionada ao contrato de prestação de serviço (LEITE, 2015). 

Por tanto com a LC de nº150/2015, o empregador fica obrigado a fazer 

com que o trabalhador doméstico registre o ponto todos os dias trabalhado, pois agora 

com essa Lei inverteu-se o ônus da prova, cabendo agora ao empregador provar a 

obtenção ou não de horas extras, fica também obrigado recolher a contribuição 

Previdenciária do trabalhador a parcela do seu cargo, até o dia 07 (sete) do mês 

seguinte ao da competência, que era até o dia 15 (quinze) do mês seguinte ao da 

competência, e esta alíquota varia conforme valor da remuneração registrada na 
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carteira de trabalho ( LEITE, 2015). 

Os direitos e garantias adquiridos pela a Lei Complementar 150/2015, 

são: salário mínimo; irredutibilidade de salário; para os que percebem remuneração 

variável; décimo terceiro salário; proteção do salário na forma da lei; duração do 

trabalho normal não superior a oito horas diárias de 44 horas semanais, e facultadas 

a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção 

coletiva de trabalho; repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos; 

remuneração do serviço extraordinário superior no mínimo, em 50% (cinquenta por 

cento) à do normal; gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a 

mais do que o salário normal( TUPINAMBÁ, 2015). 

Dos direitos também podemos citar a licença à gestante, sem prejuízo 

de emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias, licença paternidade; 

aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de trinta dias, 

redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e 

segurança; aposentadoria; direito a todos os feriados, remuneração do trabalho 

noturno superior ao diurno, salario família em razão de dependente do trabalhador de 

baixa renda, também assistência em creche e pré-escola gratuita ao menor de 05 

(cinco) anos de idade (APÓSTOLO, 2014) 

Conforme a LC 150/15 o direito ao seguro contra acidente de trabalho, 

repouso a mulher que sofrer aborto não criminoso de 02 (duas) semanas sendo 

atestado por medico, auxilio reclusão e pensão por morte, direito a todos feriado, mais 

caso o empregador necessite do trabalhador em acordo o trabalhador trabalhara o 

feriado e receberá o dobro de um dia normal, e mesmo recebendo tem o direito de 

uma folga na semana, horas extras com 50% (cinquenta por cento) superior ao valor 

normal, em fim, todos os direitos das outras classes de trabalhadores (BRASIL, LC nº 

150/ 15). 

 Com a LC150/2015, é proibida a diferença de salários, vedado 

descontos no salario a titulo de alimentação do trabalhador, vestuário, higiene e 

moradia e despesas em acompanhamento de viagem, salvo as deposições 

específicas, é vedado também exercício de funções e de critério de admissão por 

motivo de sexo, idade, cor, ou estado civil; proibição de qualquer discriminação no 

tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência; 

proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito anos 

(BRASIL, LC Nº 150/15). 
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A Lei Complementar 150/2015, em seu art. 44 autoriza o Auditor 

Fiscal do Trabalho, a fiscalizar no âmbito do domicilio do empregador, mas com 

autorização do mesmo, e por agendamento, pois a visita do auditor é primordialmente 

de orientação, para orientara o comprimento das normas que regem o trabalhador. 

Outra inovação no ordenamento jurídico em seu art. 22 da LC de nº150/2015, onde o 

empregador terá de depositar uma quantia 3,2% (três inteiro e dois decimo por cento) 

sobre a remuneração devida ao mês anterior do empregado, como uma indenização 

compensatória a danos futuros, em dinheiro em conta vinculado ao FGTS (LEITE, 

2015). 

Dos direitos dos empregadores pode citar o direito de descontar do 

empregado, o salário correspondente ao prazo respectivo na falta do aviso prévio, 

dispensar por justa causa quando por submissão a maus tratos de idoso, de enfermo, 

de pessoa com deficiência ou de criança sob seu cuidado, condenação do empregado 

transitado e jugado, embriaguez habitual ou em serviço, por negligencia ou 

desatenção do trabalhador nas respectivas funções, indisciplina, abandono do 

emprego por melo menos 30 (trinta) dias, ofensa física praticada em serviço contra 

qualquer pessoa salvo em caso de legitima defesa, na prática constante de jogo de 

azar (BRASIL, LC nº 150/15). 

Em fim, a Lei Complementar de nº 150/2015, veio principalmente 

para forçar os empregadores a cumprir com seus deveres com o empregados 

domésticos, para dar igualdade a essa categoria de trabalhadores, sofridos que 

a muitos anos existem não só no Brasil mais no mundo todo, e que aqui 

sofreram muitos anos com a descriminação da sociedade e dos legisladores, 

mais que agora passam a gozar dos mesmos direitos e garantias que outras 

classe de trabalhadores como os trabalhadores urbanos e rurais (LEITE, 2015). 

No momento atual deve-se observar que com esse rol de direitos 

e garantias e com a crise econômica e politica que atravessa este país, é notado 

que muitas famílias brasileira de empregadores desistiram de ter empregado 

doméstico, e aderiram a outra categoria de trabalhadores que são os diaristas. 

Tal categoria que segundo o IBGE teve um crescimento de 1,6% (um vírgula 

seis por cento), que é um significativo crescimento. Com esse fato acontecido, o 

empregado doméstico sofreu uma queda de 1,2% no fim de 2015. Está havendo uma 

nova reorganização da mão de obra, com substancial perda de carteira assinada, que 
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obriga as pessoas a migrarem para outras ocupações como já citado exemplos os 

diaristas (TUPINAMBA, 2015).  

Com todos estes direitos e garantias deve-se notar que tem duas 

vertentes, um lado bom são os direitos e garantias adquiridos para a classe de 

trabalhadores, já a outra devido à oneração no orçamento familiar causada por 

estes direitos muitas famílias ou pessoas aderiram para categoria de 

trabalhadores classificados como diarista, que são trabalhadores temporários, 

e com este acontecimento muitos trabalhador doméstico vieram a perder seus 

empregos, aumento o índice de desempregados no país. 

 

4. CONCLUSÃO 

 

A prestação de serviço doméstico é um trabalho exercido há 

muito tempo, antigamente era realizado por escravos, sendo que a evolução 

não ocorreu da noite para o dia, pelo contrário, o trabalhador doméstico sempre 

reivindicou por mudanças na forma como eram tratados pelos seus 

empregadores. O modo como eram conduzidos os pagamentos de diárias, 

horas extras e principalmente as garantias trabalhistas previstas no texto da 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 

Com a chegada da Lei Complementar 150/15, o rol de direitos e 

garantias para a classe de trabalhadores domésticos foi ampliado 

significativamente, e com isso vieram consequências, pois, ao aumentar os 

deveres a qual os empregadores tinham com seus trabalhadores, fez com que 

vários destes perdessem seus trabalhos. Muitas famílias de inicio sentiram 

dificuldade para se adaptar as novas regras, pois a nova norma onera o 

orçamento famílias fazendo com que estas famílias passassem a optar pelos 

empregados temporários classificados como diarista, pois estes ainda 

trabalham de forma informal. Esta migração ocasionou uma alta considerável 

no índice de desemprego no Brasil. 

Conforme o IBGE, ao fim este estudo mostra que a chegada da 

Lei Complementar 150/15 trouxe grandes benefícios a muitos reivindicados 
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pelos trabalhadores domésticos, mas em contra partida, segundo IBGE, estas 

mesmas mudanças trouxeram uma oneração ao orçamento das famílias, que 

por não conseguirem se adaptar, passaram a optar pelos trabalhadores 

diaristas, que são trabalhadores que atuam no mesmo ramo e que continuam 

no mercado informal, tornando-se mais barato do que manter o trabalhador 

doméstico. Esta mudança causou um aumento no índice de demissões na área 

fazendo com que os índice de desemprego no país aumentasse (TUPINAMBÁ, 

2015). 

Contudo, os benefícios como demonstrado são até maiores para 

a classe de trabalhadores domésticos, no sentido que deveriam ser direitos 

iguais de certa forma aos trabalhadores urbanos. 
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ARTIGO DE OPINIÃO: AS FACETAS DA COMPETITIVIDADE NO MUNDO 

CORPORATIVO 

 

Tercia Duarte Almeida47 

Minha mãe me ensinou muito sobre competitividade e costumo 

afirmar: se for para entrar numa disputa nem entro, pois já sei que irei perder! 

Essa afirmação parece um pouco controversa ao que nos é posto com 

tanta veemência no cenário atual. Certo!? 

Das duas uma ou minha mãe é uma pessoa derrotista ou eu aprendi 

errado os ensinamentos dela! 

Digo-lhes, nem uma coisa nem outra. 

Então diante disso quero afirmar que a competitividade no mundo 

corporativo só será válida quando suas facetas forem analisadas de acordo com a 

conduta do “ganha-ganha” e não do ganha perde. 

Ocorre que estamos acostumados a querer sempre ganhar, parece 

que não há felicidade se não há perdedores!  

Mas afirmo ganhar não significa que alguém precisa perder e no 

mundo corporativo essa máxima precisa ser repensada, repassada e vivenciada pelos 

profissionais das mais distintas áreas. 

De um breve contexto histórico cultural a alguns exemplos podemos 

concluir o seguinte: 

Aprendemos ao longo das nossas vidas sobre a origem das espécies 

que perpassa e conduz a sobrevivência de acordo com o mais forte o mais resistente 

o que melhor se adapta e que melhor se comunica. 

                                                           
47 Possui graduação em Hotelaria, é especialista em Marketing, e em Letramento Informacional. 
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Na escola procurávamos saber quem tirou nota mais baixa que a 

nossa, comparar as mais altas e questionar aos professores por qual razão ele 

considerou a questão do colega certa e a nossa errada! Se baixasse a nota do colega 

parecia justo. 

Espero que não seja grande o número de pessoas se identificando 

com o último exemplo, pois ele é o fio condutor para uma tomada de decisão errada 

acerca de competitividade. 

Neste sentido precisamos buscar o sucesso na solução do problema 

e não em apontar o que errou ou ainda puxar pra baixo a métrica que separa os bons 

resultados dos maus. 

Conceber e vivenciar o ganha-ganha significa estar aberto a 

discussões mais profundas e compartilhar experiências e informações que somadas 

com as dos colegas certamente fomentarão aprendizado e solução mais efetiva para 

empresa. 

No mercado atual não sobrevive quem trata a competição embasada 

na ânsia de ganhar, vivemos a era da economia compartilhada a perda do colega hoje 

em detrimento da sua vitória será apenas temporária e servirá somente para o alcance 

do júbilo pautado na vaidade, essa que talvez seja o pior dos pecados da humanidade. 

Todavia, espalhar as melhores práticas e buscar o sucesso coletivo 

configura uma nova forma de alcançar o sucesso e não precisaremos competir com 

os outros, mas direcionar os esforços para solução do todo. 

Artigo recebido em: 08 de agosto de 2016  
Aprovado em: 10 de dezembro de 2016 

 


