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EDITORIAL

A Equipe Editorial e a Escola de Direito da Universida-
de Potiguar (UnP) apresentam à sociedade acadêmica a 
edição n.º 2, volume 8, da Revista Juris Rationis, cuja 
publicação reforça o nosso compromisso de contribuir 
para universalização da pesquisa jurídica.

Não obstante seu objeto tenha como característica 
a estabilidade e segurança, o Direito constitui campo 
do saber extremamente dinâmico, cujo debate metodo-
lógico permanece deveras ativo, sobretudo diante das 
novas possibilidades de abordagem interdisciplinar (Di-
reito & Economia, Direito & Neurociência, Direito & Arte 
etc.), o que exige do nosso periódico o cuidado para 
estar aberto aos produtos inovadores da investigação 
científica sobre o fenômeno jurídico.

Assim, verifica-se uma transcendência do debate me-
ramente dogmático nos artigos publicados neste número, 
o que não significa que tenham seus autores prescindido 
do método tradicional hermenêutico-normativo. Tratam-
-se, mais especificamente, das seguintes temáticas:

(i) PRINCÍPIOS DO DIREITO DO TRABALHO ANTE OS 
NOVOS PARADIGMAS DE UMA SOCIEDADE MUNDIALI-
ZADA: FLEXIBILIZAÇÃO É A SOLUÇÃO?, de autoria de 
Ilana Cristina Dantas Gomes, aborda as questões atuais 
que permeiam os postulados fundamentais do Direito 
do Trabalho, sobretudo a valorização e dignificação do 
trabalho humano em meio ao mundo globalizado;

(ii) A CRIMINALIDADE ALIADA À TECNOLOGIA:  
UMA ABORDAGEM ACERCA DOS MEIOS INSUFICIEN-
TES PARA PREVENÇÃO E REPRESSÃO NO CIBERES-
PAÇO, de autoria de Erica Máximo e Liliana Rodrigues, 
considera a evolução e atualidade do meio digital em 
paralelo com o crescimento do crime cibernético, deba-
tendo as respostas dadas pelo legislador penal; 

(iii) PROTEÇÃO JURÍDICA ESPECIAL DOS CONSU-
MIDORES HIPERVULNERÁVEIS, de autoria de Fabrício 
Germano Alves, retoma o debate contemporâneo da vul-
nerabilidade cada vez mais acentuada do consumidor 
em meio à sociedade complexa e de riscos;

(iv) TRABALHO INFANTIL: EXAMINANDO OS AS-
PECTOS SOCIAIS, HISTÓRICOS E LEGAIS, AVALIANDO 
ESTRATÉGIAS DE EFETIVAÇÃO DA NORMA, de autoria 
de Érica Gondim Moreira, evidencia, desde o título, a 
interrelação entre os fenômenos jurídico, social e his-
tórico a respeito da temática trabalho infantil, contem-
plando suas consequências nefastas no impedimento 
da concretização de direitos fundamentais;

(v) DIRETRIZES JURÍDICO-AMBIENTAIS PARA OS 

RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS: UM DIREITO À SUS-
TENTABILIDADE, de autoria de Diego Rocha Fernan-
des, suscita questão urbana relevante, nomeadamente 
o problema ambiental do manejo de resíduos sólidos, 
a fim de se garantir a densificação do direito difuso à 
sustentabilidade;

(vi) PRODUÇÃO DE SISTEMAS DE SUPRIMENTO 
ENERGÉTICO, de autoria de Mayra Aparecida dos San-
tos, propões uma abordagem juseconômica da maxi-
mização simultânea da geração de energia elétrica e do 
respeito aos recursos e equilíbrio ambientais, reduzindo 
custos de produção associados ao atendimento da le-
gislação ambiental pertinente, na região do semiárido 
nordestino;

  (vii)  PENAS ALTERNATIVAS SOB A ÓTICA DO DI-
REITO PENAL MÍNIMO, de autoria de Sebastião Lopes 
Galvão Neto, encerra este número com a proposta de 
racionalização do sistema jurídico-punitivo brasileiro, 
com ênfase para a ampliação da execução de penas al-
ternativas, demandada pela crise carcerária e pelo con-
texto presente de falência da pena de prisão.

Portanto, convido o leitor a conhecer tão interes-
santes abordagens para questões jurídico-sociais ca-
racterísticas da nossa sociedade de riscos, bem como 
provoco a todos que desejarem contestá-las no sadio 
debate acadêmico, escrevendo para futuras publicações 
da Juris Rationis – um periódico de fluxo contínuo aber-
to às pesquisas sobre o direito em geral – a respeito 
de assuntos que se relacionem com as linhas editorias 
adiante: (i) constituição, cidadania e efetivação de direi-
tos; (ii) democracia e direitos humanos; (iii) pluralismo 
constitucional, direitos dumanos e interculturalidade; 
(iv) reforma política e direito eleitoral; (v) educação, di-
reito e psicanálise do vínculo social; (vi) constituciona-
lismo contemporâneo e suas repercussões no sistema 
brasileiro atual.

Por fim, um agradecimento todos especial, em nome 
do Corpo Editorial, aos autores relacionados acima e a 
toda a equipe da Editora da UnP, que contribuíram para 
o fechamento dessa edição e para o perene desenvolvi-
mento do periódico.

Muito obrigado! 

MSc. Fillipe Azevedo Rodrigues
Editor da Revista Juris Rationis

Editorial
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PRINCÍPIOS DO DIREITO DO TRABALHO ANTE OS NOVOS 
PARADIGMAS DE UMA SOCIEDADE MUNDIALIZADA: 
FLEXIBILIZAÇÃO É A SOLUÇÃO?
ILLAnA CRIsTInA DAnTAs GOmEs
Especialista em Gestão Ambiental Urbana. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 
E-mail: illana_cristina@yahoo.com.br

Envio em: Outubro de 2014
Aceite em: Março de 2016

Resumo
Princípios são orientações e diretivas na conexão de um sistema jurídico, na qualidade de normas jurídicas. 
O presente artigo busca analisar a aplicabilidade dos princípios do Direito do Trabalho no contexto 
contemporâneo da sociedade. Nessa seara do Direito, os princípios são fontes formais, sendo o princípio da 
proteção do trabalhador tomado por doutrinadores como o caracterizador deste ramo da Ciência Jurídica. 
Diante da conjuntura mundial de crise econômica, questiona-se acerca da minimização deste princípio 
e a flexibilização de direitos garantidos ao trabalhador como solução para viabilidade de empresas e 
manutenção de empregos. Aponta-se que os países que adotaram tais medidas não obtiveram a solução 
almejada, devendo-se buscar novas formas de solução deste conflito. 

Palavras-chave: Princípio da proteção. Globalização. Flexibilização. Trabalhador.

PRINCIPLES OF EMPLOYMENT LAW BEFORE THE NEW PARADIGMS OF A GLOBALIZED 
SOCIETY: IS FLEXIBILITY THE SOLUTION?

Abstract
This article seeks to analyze the applicability of the principles of labour law in the context of contemporary 
society. In labor law the principles are formal sources, being the principle of worker protection taken by 
scholars as the main characteristic of this branch of law. On the world situation of economic crisis, it wonders 
about the minimization of this principle and the flexibilization of rights guaranteed to workers as a solution 
to business viability and maintenance of jobs. We point out that the countries that have adopted such 
measures failed to obtain the desired solution, and seek new ways of solving this conflict.

Keywords: Principle of protection. Globalization. Flexibility. Worker.
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1 InTRODUÇãO 

Os princípios são verdades objetivas, não raro per-
tencentes ao mundo do ser, senão do dever-ser, na 
qualidade de normas jurídicas, dotadas de vigência, va-
lidez e obrigatoriedade. São orientações e diretivas de 
caráter geral e fundamental, às quais devem observar a 
elaboração e a interpretação das regras, conectando e 
unificando, por conseguinte, o ordenamento jurídico de 
modo sistemático. 

Hodiernamente, os princípios do Direito, aplica-
dos há muito nos sistemas de common law, ganham 
cada vez mais importância e aplicabilidade em países 
de sistema civil law, como o Brasil, em função da nova 
conjuntura mundial, composta por uma sociedade dinâ-
mica, cujas constantes mudanças não poderiam ser de 
todo contempladas por um sistema jurídico rígido ape-
nas baseado na lei.

Assim sendo, o Direito do Trabalho, no atual con-
texto econômico globalizado, não foge à regra, sendo a 
aplicabilidade dos princípios, neste ramo do Direito, de 
grande valia. No ordenamento pátrio, estão inseridos na 
Constituição Federal e são reconhecidos como fontes 
formais desse ramo do direito. 

Entretanto, no cenário mundial atual influenciado pelo 
neoliberalismo, em que se busca um aumento na produ-
tividade e nos lucros da empresa, discute-se acerca da 
flexibilização dos princípios trabalhistas, especialmen-
te no que diz respeito à proteção do trabalhador. Nessa 
perspectiva, o presente artigo busca analisar a importân-
cia e aplicabilidade dos princípios no Direito do Trabalho, 
diante da realidade mundializada, bem como, diante de tal 
conjuntura, identificar os seus novos paradigmas.

2 PRInCíPIOs DO DIREITO DO 
TRABALhO

Os princípios de Direito são hodiernamente reconhe-
cidos como fontes formais do Direito do Trabalho, apre-
sentando natureza normativa e estando alguns deles 
inseridos e positivados na própria Constituição Federal 
da República do Brasil (GARCIA, 2011, p. 23).  

2.1 HISTÓRICO DA APLICAÇÃO DOS 
PRINCÍPIOS NO DIREITO DO TRABALHO

Mascaro (2011, p. 454) afirma que “no período ini-
cial da doutrina justrabalhista os princípios eram con-
fundidos com regras de interpretação, com o que pouca 
ou nenhuma serventia tinham”. A primeira grande cons-

trução jurídica dos princípios neste ramo é do jurista 
uruguaio Américo Plá Rodriguez, publicada no seu livro 
Los principios del derecho del trabajo (1975). 

Plá Rodriguez (citado por NASCIMENTO, 2011, p. 
455) posiciona que no direito do trabalho há um princí-
pio maior, o protetor, diante da sua finalidade de origem, 
que é a proteção jurídica do trabalhador, compensado-
ra da inferioridade em que se encontra no contrato de 
trabalho, pela sua posição econômica de dependência 
ao empregador e de subordinação às suas ordens de 
serviço. 

Subdivide o princípio protetor em três outros princí-
pios: o in dubio pro operario (o intérprete deverá pen-
der, entre as hipóteses interpretativas cabíveis, para a 
mais benéfica ao trabalhador), a prevalência da norma 
favorável ao trabalhador (quando duas ou mais normas 
dispuserem sobre o mesmo tipo de direito, a prioritária 
será a que favorecer o trabalhador) e a preservação da 
condição mais benéfica (aplicação, no direito do traba-
lho, do princípio do direito adquirido do direito comum) 
(NASCIMENTO, 2011, p. 455).

Complementa Plá Rodriguez com mais três subprin-
cípios: o da realidade (priorização da verdade real diante 
da verdade formal), da razoabilidade (na interpretação 
dos fatos e das normas deve-se agir com bom senso.) 
e da irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas (NASCI-
MENTO, 2011, p. 456).

No período contemporâneo, o princípio protetor pas-
sa a ser relativo na medida em que cede em algumas 
situações nas quais a razoabilidade o excepciona. De 
acordo com Bernardo da Gama Lobo Xavier (citado por 
NASCIMENTO, 2011, p. 457), o Direito do Trabalho de 
hoje não tem apenas atenção à justiça e ao equilíbrio 
do relacionamento entre os sujeitos do contrato indivi-
dual de trabalho ou as suas organizações de classe. O 
Direito do Trabalho atual está profundamente inspirado 
pelos interesses gerais, pois define, enfim, a expressão 
do fator trabalho no mundo sociopolítico, na economia 
e na organização da empresa.

O quadro atual provoca a procura de soluções. O 
problema maior está no modelo de relações de traba-
lho e na abertura tipológica dos contratos individuais de 
trabalho em dimensões que a aproximem das multiva-
riadas situações que o mundo real apresenta (NASCI-
MENTO, 2011, p. 462).

O princípio protetor não cedeu nem deve ceder lugar; 
entretanto, há um contraste entre a sua força inicial e o 
desamparo de grande parte da população. Na atualida-
de, há a aplicação do princípio da valorização da digni-
dade da pessoa humana e, no Brasil, isso foi albergado 
em nível constitucional (CF, art. 1º, III).
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A dignidade da pessoa humana é fundamento nor-
teador que deve reger as diferentes relações sociais 
no Estado Democrático de Direito brasileiro, conforme 
expressamente normatizado pelo constituinte de 1988. 
Portanto, o princípio da proteção do trabalhador harmo-
niza-se com tal fundamento garantido constitucional-
mente, tornando excepcionalíssima a sua ponderação e 
flexibilização, além de reforçar a sua importância e apli-
cabilidade nas relações trabalhistas na atualidade. 

Corroborando com esse pensamento, a Ministra do 
Tribunal Superior do Trabalho, Kátia Arruda (2009, p. 
41-42), afirma que a proteção do trabalho inclui con-
dições dignas de trabalho, com ambientes saudáveis, 
além de pactos harmônicos, sob o prejuízo de ferir o 
princípio da dignidade da pessoa humana. Acrescenta 
que, conquanto o Estado intervenha na concessão de 
condições básicas à dignidade do indivíduo, é por meio 
do mercado que o trabalhador alcança a fruição de ou-
tros direitos fundamentais. 

2.2 CODIFICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DE 
DIREITO DO TRABALHO NO ÂMBITO 
INTERNACIONAL

Há também princípios de trabalho expressos na sea-
ra internacional pela Organização das Nações Unidas na 
Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), por 
exemplo: a proibição de trabalho escravo (art. IV); Direi-
to ao Trabalho (art. XXIII, caput); Liberdade de Trabalho 
(art. XXIII, 1); direito à condição favorável de trabalho 
(art. XXIII, 1); proteção contra o desemprego (art. XXIII, 
1); não discriminação de salário (art. XXIII, 2); garantia 
de um salário digno, além de outros meios de proteção 
social ao trabalhador (art. XXIII, 3); e direito à organiza-
ção sindical e à livre associação (art. XXIII, 4) (CASSAR, 
2013, p. 104-105).

Esses princípios são da maior importância para a de-
terminação do sentido e do alcance dos direitos funda-
mentais, que devem ser preservados pelos ordenamen-
tos jurídicos na defesa das liberdades constitucionais, 
na medida em que proclamam a liberdade de trabalho, o 
direito ao trabalho e à livre escolha deste, as condições 
equitativas e satisfatórias de trabalho, a proteção con-
tra o desemprego, a igualdade de salários por trabalho 
igual, entre outros (NASCIMENTO, 2011, p. 130).

Ademais, além dos princípios internacionais, têm 
importância os preceitos programáticos estabelecidos 
para que o legislador de cada país, segundo os seus 
critérios, venha ou não a adotá-los, como as Recomen-
dações da Organização Internacional do Trabalho (NAS-

CIMENTO, 2011, p. 130).
Existem, ainda, os tratados internacionais que pos-

suem normas imperativas dotadas de força obrigatória 
e exigibilidade para a sua aplicação resistida, perante 
um órgão instituído para esse fim. Assim, o Tratado de 
Versalhes (1919) adotou como princípios: o trabalho 
não pode ser considerado como mercadoria, ou artigo 
de comércio (art. 427, 1); direito de associação sindical 
(art. 427, 4); direito a salário que assegure nível de vida 
conveniente (art. 427, 3); jornada de 8 horas e 48 horas 
semanais (art. 427, 4); descanso semanal de 24 horas 
(art. 427, 5); supressão do trabalho infantil e limitação 
ao trabalho do menor (art. 427, 6); salário igual sem 
distinção de sexo (art. 427, 7); e salário igual entre tra-
balhadores residentes legalmente no mesmo país (art. 
427, 8) (CASSAR, 2013, p. 105). 

Nesse sentido, embora ainda existam grandes dife-
renças no tratamento e nas garantias dadas ao traba-
lhador entre países e continentes, o reconhecimento in-
ternacional da necessidade de proteção e da concessão 
de direitos básicos ao trabalhador, por meio de tratados 
internacionais com diversos países signatários, e a pró-
pria criação da Organização Internacional do Trabalho, 
demonstram uma preocupação mundial não apenas 
com as condições de trabalho, mas com a dignidade do 
trabalhador – uma das principais forças que movem a 
cadeia produtiva.

3 GLOBALIZAÇãO E As RELAÇÕEs DE 
TRABALhO

A globalização, característica do neoliberalismo, 
com suas privatizações e multinacionais, provocou mo-
dificações no mercado de trabalho, frente à sua volati-
lidade, aumento de competição, do estreitamento das 
margens de lucro, da necessidade de maior produção, 
da divisão internacional do trabalho e da subordinação 
dos países mais pobres aos mais ricos. Essas transfor-
mações no processo de trabalho e da economia pro-
vocam desigualdade social, política, cultural, religiosa, 
racial; nações desnacionalizadas, subordinadas a paí-
ses mais ricos; países mais pobres e crescimento do 
desemprego (CASSAR, 2013, p. 22). 

Nesse contexto, questiona-se a proteção dada ao 
trabalhador, sugerindo-se uma revisão das garantias mí-
nimas e o seu enxugamento pelo Estado, buscando-se, 
assim, regimes e contratos de trabalho mais flexíveis. 
A alta proteção trabalhista e a visão do bem-estar so-
cial ocasionam sociedades ocidentais não competitivas 
em relação às economias industrializadas, defendendo 
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alguns a necessidade de redução de direitos, diminui-
ção de gastos, possibilitando melhor competitividade no 
mercado, levando ao fenômeno da desregulamentação 
(CASSAR, 2013, p. 24).

Segundo Alice Monteiro de Barros (2011, p. 69), 
existem dois tipos de flexibilização: a interna, referente à 
ordenação do trabalho na empresa, abrangendo a mobi-
lidade funcional e geográfica, a modificação das condi-
ções e do tempo de trabalho, da suspensão do contrato 
e da remuneração; já a flexibilização externa relaciona-
-se ao ingresso do trabalhador na empresa, contrata-
ção, duração e dissolução do contrato e subcontratos.

A autora complementa que a flexibilização, que é 
uma reivindicação empresarial, também possui o enfo-
que da desregulamentação normativa, na qual o Estado 
derroga vantagens de cunho trabalhista e concede be-
nefícios inferiores (BARROS, 2011, p. 69).

Desse modo, o Direito do Trabalho enfrenta uma fase 
de transição, questionando-se o paternalismo estatal e 
a intervenção estatal em regras privadas, pretendendo 
alguns a total desregulamentação, deixando o contrato 
de trabalho livre e à mercê de regras do mercado (CAS-
SAR, 2013, p. 27). 

Em referência aos efeitos da globalização no Direi-
to do Trabalho, posiciona-se Arion Romita (citado por 
CASSAR, 2013, p. 27) no sentido da necessidade de 
consideração dos impactos sobre a empresa e sobre o 
empregado. Quanto a este, cumpre salientar a impor-
tância que adquire o direito ao trabalho em contraparti-
da com o Direito do Trabalho. 

Para Vólia Cassar (2013, p. 31), a tendência para 
equilibrar tal situação de crise social é a flexibilização, 
de forma responsável, como solução dos conflitos so-
ciais gerados pelo desemprego recente, sem abuso e 
desde que a empresa esteja atravessando uma crise 
econômica. Não podendo servir para aumentar o lucro 
e enriquecimento dos sócios, mas para manutenção da 
saúde da empresa e do nível de emprego.

Alice Monteiro de Barros (2011, p. 70) pontua pela 
“regulamentação laboral de novo tipo”, em resposta à 
desregulamentação normativa, substituindo garantias 
legais pelas garantias convencionais, liderada pela ne-
gociação coletiva. Como exemplo, seria a hipótese de 
redução salarial mediante convenção ou acordo coletivo 
e a majoração da jornada de seis horas para turnos inin-
terruptos de revezamento. 

Segundo a autora, seria “uma forma de adaptação 
das normas trabalhistas às grandes modificações ve-
rificadas no mercado de trabalho” (BARROS, 2011, p. 
70). Atenta, ainda, em função dessa adaptação, para 
o respeito aos limites mínimos previstos nos diplomas 
constitucionais e internacionais.

Diante disso, observa-se que, em um cenário de 
crise econômica, nos moldes atuais, existe a necessi-
dade de compatibilização da manutenção do emprego 
do trabalhador e da viabilidade da empresa, sendo inde-
sejadas as situações de desemprego do trabalhador e 
falência da empresa. Atentando-se a isso, o constituin-
te de 1988 já previu a possibilidade de redução salarial 
e da majoração da jornada de trabalho, em situações 
de crise econômica, mediante negociação coletiva ou 
acordo coletivo, conforme já exposto. 

Ora, é imprescindível para tanto a situação de crise 
econômica da empresa, do contrário, não parece plau-
sível a redução de direitos do trabalhador, e todas as ga-
rantias conquistadas ao longo de anos, com motivação 
exclusiva de aumento dos lucros da empresa.

Há julgados do Tribunal Superior do Trabalho inde-
ferindo a flexibilização das normas trabalhistas, mesmo 
quando provenientes de acordos coletivos, por desres-
peitar garantias mínimas asseguradas por lei:

RECURSO DE REVISTA. RITO SUMARÍSSIMO. 
ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. HORAS IN 
ITINERE A SEREM PAGAS .
A flexibilização das relações de trabalho me-
diante norma coletiva encontra limitação nas 
garantias mínimas já asseguradas por lei. No 
caso em tela, as horas in itinere discutidas go-
zam de previsão legal desde 2011, quando foi 
inserido o § 2º no art. 58 da CLT. Recurso de 
revista não conhecido1.

FGTS. LIBERAÇÃO DOS DEPÓSITOS EFETUA-
DOS NA CONTA VINCULADA DO TRABALHA-
DOR. MULTA DO FGTS. REDUÇÃO DE 40% 
PARA 20%. NULIDADE DA PREVISÃO DE CUL-
PA RECÍPROCA EM ACORDO COLETIVO DE 
TRABALHO.
Só é admissível, excepcionalmente, a flexibili-
zação das relações trabalhistas, em algumas 
situações expressamente previstas na Consti-
tuição Federal, de forma que as normas legais 
trabalhistas cedam lugar a regras distintas, 
acordadas coletivamente, considerando as 
necessidades das empresas e dos trabalha-
dores e os interesses das partes. Todavia, não 

1 TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. Recurso de Revista 1298002920075090562 129800-29.2007.5.09.0562. 6ª turma. Rel. Augusto César Leite de 
Carvalho. j. 09/11/2011. DEJT 18/11/2011. 
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pode ser convalidada a negociação coletiva 
em questão, que simplesmente reduziu o di-
reito do empregado de receber integralmente 
o pagamento da multa de 40% do FGTS, por 
ocasião da sua dispensa imotivada qualificada 
como -culpa recíproca- pela simples vontade 
das partes . Isso porque o artigo 10, inciso I, do 
ADCT, que fixa o percentual da multa fundiária, 
encerra norma de ordem pública, de estatura 
constitucional, que integra o núcleo mínimo do 
direito fundamental social assegurado a todos 
os empregados brasileiros pelo inciso III do 
artigo 7º da Norma Fundamental, insuscetível, 
portanto, de ser modificada por meio de con-
venções e acordos coletivos de trabalho. Re-
curso de revista conhecido e provido2.

4 Os PRInCíPIOs nAs RELAÇÕEs 
DE TRABALhO COnTEmPORÂnEAs – 
nOVOs PARADIGmAs

Conforme já exposto, o princípio da proteção, de 
acordo com Plá Rodriguez, é critério fundamental que 
orienta o Direito do Trabalho, pois esse, ao invés de 
inspirar-se num propósito de igualdade, responde ao 
objetivo de estabelecer um amparo preferencial a uma 
das partes: o trabalhador (PIRES, 2011, p. 127).

Contudo, questiona-se a atualidade deste princípio 
em razão da crise econômica dos anos setenta do sécu-
lo passado. Alguns doutrinadores criticam a rigidez das 
normas do Direito do Trabalho, apontando como solu-
ção a flexibilização, ante a realidade da tecnologia, da 
automação e do desemprego estrutural e, desse modo, 
afrouxando limites (PIRES, 2011, p. 128). 

Outros, mais radicais, entendem a flexibilização 
como sinônimo de desregulamentação, com retorno do 
contrato de trabalho ao Direito Civil. Já os menos ra-
dicais apontam para uma gestão coletiva dos direitos 
do trabalhador, por meio de negociação, prevalecendo o 
negociado ao legislado (PIRES, 2011, p. 128-129).

Bernardo da Gama Lobo Xavier segue pela linha dos 
radicais esclarecendo que:

a tendência internacional é hoje contrária a 
um sistema articulado que funcionava como 
regalias em cascata nas seguintes formas: 
fixavam-se mínimos na contratação coletiva a 
nível nacional, destinados a serem implemen-
tados setorial e regionalmente (nas conven-
ções coletivas de trabalho de cada atividade) 

e, sobretudo, nas próprias empresas (v. g. nos 
acordos da empresa). Hoje, num contexto de 
crise, os governos e as associações sindicais e 
patronais marcham decididamente contra esse 
sistema de regalias em cascata: assim, a nível 
nacional fixam-se mínimos e máximos, a que 
deve obedecer a contratação coletiva setorial, 
regional ou empresarial, que não pode instituir 
regalias mais favoráveis, a não ser em certas 
condições (NASCIMENTO, 2011, p. 459).

Para Amauri Mascaro (2011, p. 460), comparadas 
as duas construções de Plá Rodriguez e a dos críticos 
contemporâneos, verifica-se que no primeiro há uma 
“concepção universalista e unilateralista nem sempre 
coincidente com a realidade do direito positivo de um 
país em determinado momento”. Já dos contemporâne-
os, há uma “concepção dialética e multilateral, vendo no 
sistema legal a base do suporte dogmático dos princí-
pios doutrinários”.

Bernardo Xavier, conforme Mascaro Nascimento 
(2011, p. 460-461), admite a compensação em favor 
do empregado, diante da sua posição subordinada no 
contrato individual de trabalho, porém reconhece que ao 
empregador cabe o direito de fazer concessões e atri-
buir “poderes inerentes a toda a organização para que se 
viabilize como tal, entre os quais o poder diretivo, sem 
pôr causa o valor da proteção do trabalhador, permitin-
do [...] o reposicionamento da atual crise do direito do 
trabalho na procura de respostas para os desafios que 
enfrenta”.

Horácio Pires (2011, p. 129) discorda desse posicio-
namento, afirmando que países que avançaram na fle-
xibilização desaceleraram, como a Argentina, Espanha 
e França, continuando com altas taxas de desempre-
go ante as crises da economia mundial. Cita, ainda, os 
EUA, que obedecendo às leis do mercado, mergulham 
em crises de desemprego.

Nesse cenário, Horácio Pires (2011, p. 129) refor-
ça que a proteção do trabalhador atualmente é tão ne-
cessária quanto no século XIX e, ainda, citando Enei-
da Melo, aponta que o mercado mostra-se incapaz de 
funcionar de maneira que minimize tais desequilíbrios, 
sendo as leis do mercado sozinhas inadequadas para 
dirigir o crescimento econômico e elevação dos níveis 
de emprego e moradia. Para tanto, esclarece que os 
organismos internacionais insistem que os progressos 
dos meios de produção não podem alargar a faixa de 

2 TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. Recurso de Revista 1339009720085100001 133900-97.2008.5.10.0001. 2ª turma. Rel. José Roberto Freire 
Pimenta. j. 14/08/2013. DEJT 23/08/2013. 
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excluídos, vez que isso seria uma ameaça à paz.
De fato, há de se concordar com o autor quanto à si-

tuação de crises de desemprego e crise econômica nos 
países relatados, em contrapartida à flexibilização das 
relações trabalhistas. As taxas de desemprego influen-
ciam diretamente a situação econômica dos países, 
bem como podem ser correlacionadas com índices de 
violência. Ademais, a própria história remonta a casos 
de crises mundiais, como a Crise de 1929, que não pu-
deram ser contornadas senão pela intervenção estatal 
na economia.

5 COnsIDERAÇÕEs FInAIs

Ante o exposto, percebe-se o reconhecimento da 
importância dos princípios no Direito do Trabalho na 
conjuntura da sociedade modernizada e das mudanças 
das relações de trabalho ocasionadas pela globalização. 

Embora doutrinadores contemporâneos defendam 
a minimização do princípio da proteção do trabalhador 
ante as crises econômicas mundiais, eles consideram 
que esta minimização não pode ultrapassar os limites 

da dignidade da pessoa humana, no caso, a dignidade 
do trabalhador.

Em contrapartida aos posicionamentos de mitigação 
do princípio da proteção do Trabalhador, que caracteriza 
o próprio Direito do Trabalho, o mundo contemporâneo 
demonstra que a flexibilização das normas de proteção 
em determinados países não correspondeu ao espera-
do, o que demonstra que a solução para crises econô-
micas não deve estar focada na supressão de direitos 
do trabalhador.

Ademais, a flexibilização, se assim necessária, deve 
levar em consideração situações de crise na empresa, 
e, segundo previsão constitucional brasileira, median-
te negociação coletiva ou acordos coletivos. De todo 
modo, tais negociações e acordos não deverão conflitar 
com garantias mínimas estatuídas em lei ou em trata-
dos internacionais cujo país é signatário.

Outrossim, em virtude do fundamento da dignidade 
humana, não parece razoável a flexibilização de garan-
tias que afetem à saúde e segurança do trabalhador, es-
pecialmente não configurando a empresa em situação 
de crise econômica. 
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Resumo
É evidente que a criminalidade venha se tornando descomunal no Brasil. Do mesmo modo ou ainda pior, é 
a criminalidade no ciberespaço. Desta feita, a criminalidade ganhou um nupérrimo modo de se camuflar, o 
que já não é novidade usar a internet para a prática de meios ilícitos e danosos por muitos criminosos hoje 
em dia. Um grande aliado para o imenso número de cibercrimes é a tecnologia, que não para de avançar 
e inovar, dentre essas novidades e avanços, encontra-se a internet – rede mundial de comunicabilidade 
entre dispositivos eletrônicos e pessoas. O presente artigo foi desenvolvido tendo como base pesquisas 
bibliográficas, consultas em sites jurídicos e legislações vigentes no ordenamento jurídico brasileiro. Além 
disso, versa apresentar as dificuldades encontradas no trabalho investigativo na tentativa de reduzir a limites 
mais estritos a cibercriminalidade evidenciando a realidade do tema no Brasil e finalmente patenteando as 
formas de resolução e os meios adequados para prevenção e repressão. 

Palavras-chave: Criminalidade. Crimes Cibernéticos. Tecnologia. Danos Psicológicos. Direito Penal.

CRIME ALLIED TECHNOLOGY: AN APPROACH ABOUT THE INSUFFICIENT MEANS FOR 
PREVENTION AND REPRESSION IN CYBERSPACE

Abstract
it is evident  that criminality is becoming extraordinary in Brazil. On the same way or even worst it is the 
criminality in the cyberspace. This time, the criminality won these days a way to camouflage itself, what is 
not novelty to use the internet to practice illegal means and harmful for many criminals, nowadays. A great 
ally for the huge number of cybercrimes it is technology that does not stop to advance and renew.  Among 
these innovations and advances is the internet - worldwide network of communicability between electronic 
devices and people. This article was developed based on literature searches, queries on legal sites and 
existing legislation in the Brazilian Laws. Besides, it reports  the difficulties founded in the investigative work 
in an attempt to reduce to stricter limits the cybercriminality, showing the reality of the theme in the Brazil 
and finally manifesting the forms of resolution most appropriate means for the prevention and repression.
  
Keywords: Criminality. Cybercrimes. Technology. Psychological Damages. Criminal Law.
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1 InTRODUÇãO
 
Todos sabem que, há tempos observam-se avanços 

significativos mundialmente no que tange à evolução e 

o uso da tecnologia, porém, apesar do avanço da tec-

nologia da informação ser essencial para comunicação 

e informação, muito se tem visto um alarmante dado de 

vítimas de crimes cibernéticos avultarem.

Pode-se afirmar que o Brasil está entre os cincos 

países com maiores vítimas de crimes no ambiente 

virtual, com base numa pesquisa realizada pelo Comér-

cio e Desenvolvimento divulgada pela Organização das 

Nações Unidas – ONU no ano passado (2015), o Brasil 

aparece atrás dos Estados Unidos, do Reino Unido e da 

Índia com maior criminalidade no espaço virtual.   

Ainda se tratando de dados, a ONG Safernet, uma en-

tidade que reúne professores, cientistas da computação, 

pesquisadores e bacharéis em Direito com a grande e 

notável missão de tutelar os direitos humanos no espaço 

virtual, mostrou dados do ano passado (2015), que em 

2014 foi registrado o maior número de casos de víti-

mas que tiveram fotos e vídeos íntimos vazados, rela-

cionando com os crimes mais praticados. Só no ano de 

2014, a ONG recebeu denúncias de 224 casos do tipo 

em sentido oposto de 101 em 2013, considerando que 

os números são de esfera nacional.

Contudo, esse enorme e vultuoso problema não so-

brevém somente em alguns países, como os já espe-

cificados, o meio da tecnologia como mecanismo é bem 

utilizada mundialmente  para o uso de condutas crimino-

sas, os crimes são diversos, e diante dessa multiplici-

dade é possível citar a discriminação e preconceito, ou 

mais conhecido como crime de ódio (racismo, homofo-

bia, crimes contra o sentimento religioso, etc.), estelion-

ato, bullying, fraudes diversas, apologia ao crime, pedo-

filia, calúnia, injuria e difamação (crimes contra a honra). 

Porém, os mais estimados são as fraudes diversas, pe-

dofilia e crimes contra honra. É o que afirma também um 

delegado efetivo da Delegacia de Repressão aos Crimes 

de Informática (DCRI) do Rio de Janeiro, também inves-

tigador do caso de comentários racistas no Facebook 

da atriz Thaís Araújo, Alessandro Thiers afirma sobre os 

crimes mais praticados:

Em primeiro lugar, com ampla vantagem, nós 
temos os crimes de vazamento de fotos e ví-
deos íntimos, com pessoas ofendidas na sua 
honra. Depois, temos a pedofilia, que as pes-
soas infelizmente botam bastante na internet. 
Em terceiro lugar, temos as fraudes financei-
ras, de uma forma geral. Em quarto lugar, nós 
temos os crimes de apologia: a atos crimino-
sos, homofobia, racismo, intolerância religio-
sa”, lista o Delegado Alessandro, sem propalar 
os números de vítimas que fizeram registro na 
delegacia em que é atuante (BOECKEL; COE-
LHO, 2016).

À vista disso, pode-se apontar o preconceito similar-

mente nos crimes mais praticados, porém, com menos 

grau do que os dois primeiros mencionados.

O presente artigo tem por um de seus objetivos ex-

por os diversos crimes práticos no espaço virtual expli-

cando de forma sucinta alguns deles, visando que, será 

destacado os crimes mais praticados. Além disto, com 

maior propósito, tem como escopo abordar de forma 

crítica os problemas encontrados nas formas de coi-

bir tais crimes relacionado com o insuficiente trabalho 

investigativo dos policiais no Brasil relacionando, sem 

dúvidas como a maior parcela de culpa para os imensos 

números de vítimas no ciberespaço.

O 2º (segundo) capítulo expõe à questão da utilização 

da internet para a prática de condutas criminosas desta-

cando os crimes mais praticados, e em seguida espe-

cifica os diferentes tipos de expressão de crimes ciber-

néticos diferenciando os cometidos de forma pública e 

os de forma privada.

No tópico 2.1, demonstra os múltiplos bens passiveis 

de ser lesados e os danos psicológicos sofridos pelas 

vítimas decorrente desses bens desrespeitados, fazendo 

um contraponto apresentando casos reais de vítimas no 

Brasil para melhor referir-se.

O tópico 2.2, destaca de forma íntegra três bens 

fundamentais, que seja: a questão da honra e intimi-

dade versus a liberdade de expressão aduzindo os 

limites para manifestação de expressividade, opiniões, 



juris
rationis

REVISTA  CIENTÍFICA
DA ESCOLA DE DIREITO

Revista Juris Rationis, Ano 8, n.2, p. 17-28, abr./set. 2015  ISSN 2237-4469

19

ideias e pensamento.

O 3º (terceiro) capítulo demonstra a legislação 

brasileira referente a crimes informatizados tendo 

como um dos grandes problemas do tema em questão, 

evidenciando tal problema com as novas roupagens 

para a criminalidade no espaço vir tual e que não para 

de modernizar.

No 4º (quarto) capítulo será feito uma análise sobre 

os meios de prevenção e repressão de crimes virtuais, 

mostrando como se dá o trabalho investigativo de forma 

adequada concernente com o meio mais importante e 

eficaz para a redução de vítimas.

No tópico 4.1, fala do aplicativo “Whatsapp”, um 

breve prelúdio das utilidades do aplicativo e em seguida 

dando foco maior para crimes praticados com o uso 

deste aplicativo, observando as garantias do Marco Civil 

da Internet como meio garantidor dos bens passiveis de 

ser lesados na internet e nos diferentes aplicativos atuais 

como o whatsapp.

2 O CIBEREsPAÇO E sEU LADO 
nEGATIVO

Considerando que “Ciberespaço” significa espaço 

virtual ou irreal para comunicação tendo como meio a in-

ternet, pode-se patentear mais compreensão. Conquan-

to, nos dias de hoje não é mais novidade que a internet 

se faça como uma enorme aliada para práticas de con-

dutas delituosas mundialmente, por ser um mecanismo 

de acessível uso e de fácil disseminação a internet pode 

e está sendo o grande meio de utilização para a crimi-

nalidade, onde o sujeito do crime não se faz necessário ir 

às ruas ou até mesmo se expor para cometer crimes, os 

facínoras estão praticando crimes sentados, na frente de 

uma tela de computador ou pelo próprio celular. Crimes 

com a utilização da internet tornam-se a cada ano mais 

comum, diversos e inovantes.

Em se tratando dos crimes mais cometidos, e é o 

que mais será elucidado e focado no presente artigo, 

é conveniente falar que no ato de crimes contra honra, 

o intento do sujeito do crime é denegrir a reputação da 

vítima, os valores éticos e morais, os crimes de racismo 

seria a expressão de preconceito, os chamados também 

“crimes de ódio” que engloba os crimes de intolerância 

religiosa e homofobia (preconceito contra homossexuais 

e Lésbicas), já nas fraudes diversas, os criminosos uti-

lizam a tecnologia para obter dinheiro fácil, o que é bem 

comum, por exemplo, receber e-mails de remetente que 

nunca viu estimulando a clicar num link de site fraudu-

lento, parece, mas muita gente cai nesse tipo de fraude, 

outro exemplo de fraude são compras de produto por 

sites falsos, de compras feitas que nunca fosse obtidas, 

um exemplo bem costumeiro.

No entanto, muitas expressões foram criadas com o 

propósito de gerar tipicidade as ilicitudes cometidas na 

internet, dentre elas, crimes virtuais, crimes cibernéticos 

(como mais conhecido), crimes digitais, crimes de alta 

tecnologia, delitos informatizados, dentre outros. É de 

conhecimento geral manifestar também a diferença entre 

os crimes praticados de forma pública na internet, e os 

cometidos de maneira privada, muitos têm estorvo em 

fazer essa diferença, ou nem sabem que existe distinção. 

Ao fazer uma análise profunda do assunto é possível 

diferenciar que, os crimes praticados de forma pública 

na web são chamados de Crimes Cibernéticos ou infor-

matizados, ou seja, são aqueles crimes praticados, por 

exemplo, nas redes sociais menos irrestritas, de forma 

pública (sites, blogger, web, fanpage, etc.) o que irá ser 

exemplificado em um tópico especifico mais na frente. 

Já os praticados de forma privada são aqueles na qual 

é ímprobo e complexo de caracterizar o crime, que seja, 

os crimes contra a honra praticado em aplicativo de 

cunho “privado” como o Whatsapp, pode-se ter como 

exemplar. 

2.1 MULTIPLOS BENS JURÍDICOS E DANOS 
PSICOLÓGICOS 

Diante de tantos e valiosos bens jurídicos protegidos 

pela nossa Constituição Federal e até por outras legisla-

ções referente à violação de direitos no ambiente digital, 

é de fundamental importância falar de alguns desses 
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bens lesados e das reações geradas nas vítimas decor-

rente desses bens que foram desrespeitados.

Inicialmente, é egrégio expressar o que seja “bem” 

para Francisco de Assis Toledo (1994, p. 15): 

Bem em um sentido mais amplo, é tudo aquilo 
que nos apresenta como digno, útil, necessá-
rio valioso [...] Os bens são, pois, coisas reais, 
ou objeto ideal dotado de “valor”, isto é, coisas 
materiais e objetos imateriais que além de ser 
o que são, valem.

Seguindo a definição de “bem” de Toledo, é possível 

dizer que o bem ou o valor desrespeitado no que se trata 

de crimes cibernéticos é a violação da intimidade, da 

honra, da vida privada, dentre outros bens que será mel-

hor expressado no tópico seguinte.

Em consequência da violação desses bens aludidos, 

surge, pois, os danos psicológicos nas vítimas, que mui-

tas vezes se tornam irreparáveis. Os danos são diversos, 

o que acaba tirando, sem dúvida a paz e o convívio so-

cial da vítima, é possível citar alguns danos como: suicí-

dio, depressão, cogitação de suicídio, privação social, 

perda de peso, tensão muscular, alto mutilação, dentre 

tantos outros.

Ao analisar alguns casos de vítimas é importante 

citar como exemplo um caso que ocorreu em 2014 e 

que é interessante observar a especialidade utilizada 

para disseminação. O caso sucedeu na maior metrópole 

do Brasil, uma estudante de Engenharia da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie de São Paulo teve algumas de 

suas fotos de rede social do aplicativo Facebook usadas 

para produzir fotomontagens em posições pornográfi-

cas, as fotos colocavam o rosto da jovem em diversas 

posições obscenas, as imagens montadas foram propa-

gadas falsamente em dois grupos do aplicativo What-

sapp, o que levou a jovem de 21 anos a apresentar sinais 

de depressão e a cogitar suicídio. A mãe da vítima que é 

advogada relatou que além das fotomontagens divulga-

das a sua filha passou a receber telefonemas de homens 

desconhecidos marcando encontros sexuais. 

Diante dessa circunstância pode-se observar o 

quanto a criminalidade no meio virtual vem se tornando 

habilidoso e maligno. Gerar enormes danos falsamente, 

ser capaz de idealizar, produzir e propalar fotos obscenas 

que nunca existiram, é realmente lamentável e ultrajante. 

Sem escrúpulos, cabe a concordância que a situa-

ção de ter a imagem e toda sua reputação exposta 

para um público numeroso é razão de terríveis efeitos 

tanto na saúde psicologia e física, como no próprio 

convívio social.

A psicossocial do Safernet Juliana Cunha também 

concorda que ter a intimidade exposta é razão para 

inúmeros danos: “Geralmente as vítimas sofrem com 

muitos transtornos, mentais, físicos e psicológicos”, 

afirma Juliana.

De acordo com a psiquiatra Carmita Abdo, da As-

sociação Brasileira de Psiquiatria (ABP), a situação de 

ter a intimidade desrespeitada pode causar danos graves 

às mulheres, e alerta que as mulheres precisam estar 

atentas aos sinais de abusos:

“A gente tem que passar desconfiar a partir do mo-

mento que documentar a intimidade passa a ser uma 

insistência. Ele começa a querer fazer alguma coisa dife-

rente, com o discurso de que deseja algo mais excitante. 

Principalmente em situações de crise no relacionamen-

to”, atenta a psiquiatra (BOECKEL; COELHO, 2016).

Em paralelo, é de grande importância citar outro caso 

que diferente do caso já mencionado acabou de forma 

bem drástica. Uma adolescente de 16 anos teve fotos 

intimas espalhadas na internet por um rapaz que ela con-

versava em redes sociais, o fato levou a adolescente a 

se suicidar. 

Ulteriormente, tempos depois do ocorrido, o autor da 

divulgação das fotos bastante arrependido lamentou ex-

ternando em uma entrevista feita por um repórter da RBS 

para o Profissão Repórter: "Uma bobeira. Foi o maior 

erro da minha vida. Me coloco no lugar dos pais dela. Sei 

que isso é difícil, uma tragédia. Eu não sei o que fazer”. 

O fato ocorreu em um interior do Rio Grande do Sul, e 

sem dúvida um acontecimento marcado negativamente 

nessa cidade e uma história que jamais será esquecida 

nem pelos residentes do interior do RS nem para seus 

familiares. De modo infeliz essa adolescente é apenas 
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uma de muitas vítimas de crimes no espaço virtual.

Em face a essa realidade, de dados em tal grau gi-

gantesco de vítimas, e que não para de aumentar, e, 

além disso tudo, dos inúmeros e terríveis danos causa-

dos, torna-se preocupante e caótico o estado das víti-

mas e das próprias autoridades sem ferramentas e sem 

preparo para resguardar e coibir crimes desse tipo, os 

criminosos a cada dia se apropriam da tecnologia como 

aliada, e leva consigo a sensação de “impunidade”, o 

que lhes causa conforto e valência para executar o crime 

no ciberespaço. 

A realidade é que o Brasil não está tão preparado para 

trabalhar contra a tecnologia e o seu lado negativo, a 

cada ano cresce o número de vítimas de crimes no ci-

berespaço, o que deixa perceptivo a falta de preparação.

Uma das soluções para redução desse quadro pre-

ocupante de crimes cibernéticos seria a educação, é 

preciso patentear de que numa circunstância de ter sua 

honra e intimidade divulgada a vítima não é culpada, e 

sim autor da divulgação. Uma escritora e ativista femini-

sta Daniela Lima concorda e defende que esses dados 

gigantescos têm relação com a ausência de educação e 

falta de discussão sobre o assunto na sociedade:

A mesma sociedade que não discute a cultura 
do estupro, mas a roupa que a mulher estava 
usando ou o lugar onde ela estava quando foi 
estuprada, tenta responsabilizar as mulheres 
que se deixaram filmar. Nos dois casos, dei-
xamos de discutir atitudes criminosas dos ho-
mens para culpar as vítimas. É uma crueldade 
extrema. Temos que agir contra esses limites 
impostos sobre o comportamento das mulhe-
res: o problema não está nas roupas, no lugar 
que se anda ou nos vídeos, mas no machismo, 
afirma a escritora (BOECKEL; COELHO, 2016).

A feminista afirmou, dando um exemplo para mani-

festar que esse problema da criminalidade no espaço ir-

real é uma questão de educação, de proferir com mais 

frequência dentre a sociedade que a culpa é do sujeito 

que expõe a intimidade da vítima e não da vítima.

Mudando o foco de crimes cometidos contra honra e 

intimidade é relevante citar o caso bastante famigerado 

(conhecido), que seja o caso da atriz Taís Araújo em que 

há pouco tempo atrás foi alvo de comentários racistas 

em sua página no Facebook por vários inconsequentes, 

a atriz registrou a ocorrência na Delegacia de Repressão 

a Crimes de Informática (DRCI) do Rio de Janeiro, a in-

vestigação teve início no dia 4 de Novembro de 2015 e 

houve investigação de cerca de 70 perfis com comen-

tários racistas absurdos, o fato aconteceu em 31 de Out-

ubro do ano supramencionado, um caso bem recente e 

que nos leva a refletir que ainda existe a expressão de 

racismo, e ademais, de forma covarde como bem fala a 

atriz quando desabafou na mesma rede social sobre os 

comentários racistas:

É muito chato, em 2015, ainda ter que falar 
sobre isso, mas não podemos nos calar. Na úl-
tima noite, recebi uma série de ataques racis-
tas na minha página. Absolutamente tudo está 
registrado e será enviado à Polícia Federal. Eu 
não vou apagar nenhum desses comentários. 
Faço questão que todos sintam o mesmo que 
eu senti: a vergonha de ainda ter gente covarde 
e pequena neste país, além do sentimento de 
pena dessa gente tão pobre de espírito. Não 
vou me intimidar, tampouco abaixar a cabeça, 
escreveu (COELHO; ELIZARDO, 2016).

Talvez seja difícil dizer qual seja o pior crime no meio 

cibernético, e por que o número de vítimas não para de 

crescer, em meio a diversos casos e vítimas, e a uma 

nova roupagem para criminalidade, seria essencial voltar 

em grau maior os olhares para esse meio da tecnologia 

negativa onde propicia a prática da criminalidade. 

2.2 O DIREITO A HONRA E INTIMIDADE E 
A LIBERDADE DE EXPRESSÃO NO MEIO 
CIBERNÉTICO

Não mudando muito de temática, e ainda falando 

sobre bens jurídicos lesados, é significativo elucidar a 

questão do direito a honra e intimidade e a liberdade de 

expressão com seus limites. Três bens fundamentais 

que estão explícitos e protegidos pela Lei Maior, pelo Có-

digo Penal – CP/40 e pelo Código Civil – CC/02. 

A Constituição Federal prevê e protege de forma ín-

tegra os bens passiveis de ser lesados, no seu capítulo 
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I, intitulada “Dos Direitos e Deveres Individuais e Coleti-

vos”, no Art. 5º, X: “são invioláveis a intimidade, a vida 

privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o 

direito a indenização pelo dano material ou moral decor-

rente de sua violação” (BRASIL, 1988).

Sobre intimidade e vida privada Uadi Lammêgo Bulos 

explica (2015, p. 572) “A vida privada e a intimidade 

são os outros nomes do direito de estar só, porque sal-

vaguardam a esfera de reserva do ser humano, insus-

cetível de intromissões externas (aquilo que os italianos 

chamam de rizervatezza e os americanos, privacy).”

De forma destacada em relação a “Honra” Bulos 

(2015, p. 153) expõe que “A honra é um bem imaterial de 

pessoas físicas e jurídicas protegida pela Carta de 1988. 

Traduz-se pelo sentimento de dignidade própria (honra 

interna ou subjetiva), pelo apreço social, reputação e boa 

fama (honra exterior ou objetiva)”

Sem dúvidas o bem jurídico desrespeitado é a 

liberdade individual, estando inserido no Código Penal 

Brasileiro, no capítulo onde trata sobre “Crimes Contra 

a Inviolabilidade de Segredos”, nos artigos 153 a 154-B.

Por outro lado, a todos é garantido a liberdade de ex-

pressão, um direito também fundamental, e assegurado 

em grau igualitário aos bens jurídicos mencionados, 

porém com algumas privações e limites.

Para Bulos (2015, p. 580) “A liberdade de expres-

sar o pensamento, pelo exercício de atividade intelectual, 

artística, científica ou de comunicação, é própria do Es-

tado Democrático de Direito, não se sujeitando a qual-

quer tipo de censura ou licença prévia (CF, art. 5º, IX).”

Especifica ainda os limites da “Liberdade de Ex-

pressão”:

“A liberdade de expressão intelectual, artística, cientí-

fica e de comunicação não é um direito absoluto. Tanto 

é assim que o art. 5º, X, garante a inviolabilidade da vida 

privada, intimidade, honra e imagem das pessoas, cujo 

desrespeito acarreta indenização por danos matérias e 

morais.” (BULOS, 2015, p. 181).

Porém, a liberdade de expressar seus pensamentos é 

precípuo, não se pode admitir em um Estado Democráti-

co de Direito a privação de expressar suas idéias, opin-

iões e pensamentos. Contudo, assegurada constitu-

cionalmente essa “liberdade de expressão” é preciso 

respeitar os bens passiveis de ser lesados, os valores 

morais e éticos, sociais, a dignidade da pessoa humana, 

respeitar as escolhas e opções, dentre outros bens. Não 

se pode emaranhar e confundir a liberdade de expressão 

com vulgarização, apesar de ser garantia constitucio-

nal deve-se resguardar e respeitar a honra e dignidade 

de outrem. Sem embargo, para especificar tais limites 

a nossa Carta Magna (Constituição Federal) apresenta 

os limites da liberdade de expressão quando garante: O 

direito a honra, a vida privada e a intimidade, a vedação 

do anonimato, o direito de resposta, e, além disso, a in-

denização por danos materiais, moral e à imagem.

Por esses aspectos, em relação aos limites da liber-

dade de expressão Bulos (2015, p. 181) conclui que 

“Se, por um lado, é proibida a censura e a licença prévia, 

por outro lado, cumpre o Estado zelar pela dignidade do 

povo e pelo mínimo de moralidade, proibindo a divulga-

ção de notícias injuriosas, mentirosas e difamantes”.

3 LEGIsLAÇãO

Embora o grande problema não esteja somente na 

legislação, à lei 12.737/12 que foi publicada para tipi-

ficar crimes na internet ainda é insuficiente para coibir 

as condutas criminosas no espaço cibernético, a lei que 

é apelidada de “Carolina Dieckmann” pelo caso da atriz 

global mencionada que teve fotos e vídeos íntimos rou-

bados e divulgados por um técnico de manutenção de 

computador quando a atriz deixou o seu PC para con-

certo. O caso gerou repercussão mediática, levando 

um andamento acelerado nos projetos de lei onde iria 

tipificar os delitos na internet, pois, antes do caso da 

atriz não tinha existência de uma tipificação adequada 

para os crimes praticados virtualmente, os delitos desse 

caráter eram tipificados com base em crimes comuns do 

Código Penal – CP/40.

Além da lei 12.737/12, a nossa Constituição Federal 

de 1988 – CF/88 tutela de forma completa o bem jurídico 

que é privacidade, especificadamente no capítulo I “Dos 
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Direitos e Deveres Individuais e Coletivos”, no artigo 5º, 

inciso X: “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a 

honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a 

indenização pelo dano material ou moral decorrente de 

sua violação”.

Diante da diversidade de crimes no ambiente virtual, 

de aplicativos, e, além disso, do crescente número de 

vítimas, é de grande importância criar uma nova lei que 

permita caracterizar as condutas delituosas no cibere-

spaço. Os criminosos virtuais vêm se aperfeiçoando nas 

formas de delinquir, o que torna difícil e moroso decresc-

er o grande número de vítimas em crimes desse tipo.

Dentre inúmeros motivos que levam a criação de 

uma nova legislação, seria a variação de aplicativos ex-

istente, de novos aplicativos que não para de ser lança-

dos, a uma certa “impunidade” de que atrás da tela de 

um computador lhe é garantido o anonimato, e conse-

quentemente, leva os criminosos a usar inovações de 

aplicativos, aplicativos que, dificulta caracterizar o delito 

e o próprio trabalho de investigação das autoridades.

São inúmeros e diversos os bens jurídicos que po-

dem ser lesados irreparavelmente por um curto tempo, 

a internet propicia isso. As inovações trazidas pela era 

da tecnologia, e a magnitude do crescente número de 

vítimas de crimes no mundo digital, torna-se a cada dia 

preocupante, é evidente e inegável a necessidade de uma 

nova lei que coíba e que englobe todos os aplicativos e 

futuras inovações que propicia a condutas criminosas 

em face dessa realidade hostil.

Ao perceber as dificuldades da lei 12.73712, por ter 

uma certa necessidade de definição mais precisa, é de 

grande importância mostrar as pertinentes considera-

ções de Ramos Júnior (2013, p. 115) sobre o assunto:

A ausência de definição legal de muitos ter-
mos e expressões utilizadas na norma penal 
certamente será o primeiro grande desafio a 
ser enfrentado na aplicação da lei, por haver 
a necessidade de esclarecer o que se enten-
de por dispositivo informático, mecanismo de 
segurança, autorização tácita, invasão, vulne-
rabilidades etc. Esses obstáculos serão supe-
rados com a jurisprudência. Enquanto isso não 
ocorre, para solucionar essas questões, pon-
dera-se, em relação ao conceito de dispositivo 

informático para fins penais, que seja possível 
a sua abrangência aos dispositivos que funcio-
nam por computação em nuvem; no que tange 
ao mecanismo de segurança, considera-se que 
o seu conceito não pode ser restrito a apenas 
algumas formas de proteção, devendo englo-
bar todo mecanismo computacional, desde 
uma senha ou um anti-vírus até a tecnologia 
mais moderna de detecção de intrusões, inva-
sões e ataques cibernéticos.

4 ExPAnsãO DAs mEDIDAs DE 
PREVEnÇãO E REPREssãO PEnAL E 
sUA (In) EFICIÊnCIA

Partindo de uma análise entre a anelação que o 

homem tem em praticar condutas criminosas no ambi-

ente virtual, torna-se gritante que os meios de resguar-

dar e coibir a cyber criminalidade é bem insuficiente. 

Atualmente, é importante observar no Brasil a falta de 

delegacias especializadas em crimes virtuais. Não ex-

istem delegacias especializadas em boa parte da fed-

eração, enquanto que é de enorme mister e importância 

uma delegacia especializada em cada Estado, o uso de 

ferramentas apropriadas e de agentes policias prepara-

dos para adstringir esse imenso problema.

Ao realizar um estudo acerca das deficiências nas 

medidas de prevenir e reprimir as atitudes delituosas no 

ciberespaço é possível elencar algumas como grande 

primordialidade. Ao partir do presente estudo a primeira 

medida de prevenção seria a falta de legislação espe-

cifica, não que essa necessidade seja o grande problema 

em questão, mas, não há como omitir que a legislação 

vigente referente a crimes cibernéticos não tem exatidão 

nos termos do texto, passando esses problemas para 

serem resolvidos pela jurisprudência. Não há como pre-

venir atos ilícitos cometidos no ciberespaço sem que 

exista uma lei específica para os atos. 

Há diversidade de crimes virtuais são imensas e a 

cada avanço da tecnologia com a criação de novos apli-

cativos torna-se notório a importância de uma lei que 

tipifique todos os crimes praticados no espaço virtual. 

Além disso, outro revés e um dos mais importantes é a 

escassez de ferramentas apropriadas pelas autoridades 
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na regalia de gerar resposta rápida as ilicitudes cometi-

das na internet, e sem dúvidas, o último e não menos 

importante é policiais preparados para atender e está 

instruído para receber dos mais diversos casos. 

Contudo, todos sabem que no Brasil, há tempos ob-

serva-se um estorvo na ocasião ausente de ferramentas 

adequadas e do despreparo policial em crimes virtuais, 

o que torna patente é os dados descomunais de vítimas 

em crimes cibernéticos, como bem releva um delegado 

atuante do Rio Grande do Sul de uma Delegacia de Re-

pressão aos Crimes de Informática (DRCI). O delegado 

Emerson Wendt, expos respondendo algumas indaga-

ções feitas pelo G1 (Portal de Notícias da Globo) a res-

peito das dificuldades encontradas na prática do trabalho 

de investigação nesse cenário factual de crimes com a 

utilização da internet:

Acho que a Polícia precisa de mais treinamento 
e agentes policiais em investigação, além de 
equipamentos e ferramentas adequadas. Sen-
timos, também, falta de mais peritos formados 
na área, justamente para que possam compa-
recer e realizar o que chamamos de perícia on-
line. Acredito que para 2011 - se o planejamen-
to dependesse só de mim - o ideal seria termos 
ao menos uma Delegacia de Polícia em cada 
Estado, interagindo e trabalhando em conjunto 
no combate aos crimes praticados no ambien-
te virtual (ROHR, 2011).

Apesar dos problemas expostos pelo delegado não 

ter sido recente é possível verificar que esses impasses 

são os mesmos atualmente, problemas que as auto-

ridades estão vivenciando nos dias de hoje. É realidade 

que o veraz obstáculo do crescente número de vítimas 

no tema em espeque é a falta de preparação policial e 

muitas vezes da inexistência de ferramentas adequadas.

Entretanto, tendo como base um manual de inves-

tigação de crimes cibernéticos é possível explicar de 

forma consentânea (apropriada) como se dá a forma de 

repressão e investigação em crimes na internet com a 

utilização de ferramentas propícias. Inicialmente, para 

chegar ao autor do crime é necessário que o URLs 

(Endereço que digitamos ao fazer determinadas buscas) 

sejam traduzidos para um endereço numérico,chamado 

“Endereço IP”, a abreviação “IP” significa Internet Proto-

col, explicando com mais exatidão pode-se afirmar que, 

cada página ou site em que fazemos buscas e acessa-

mos está instalado em um computador ligado à rede, 

o que chamamos de servidor, onde é identificado so-

mente pelo endereço de IP, cada endereço de IP é único 

e é graças ao endereço numérico que pode-se chegar 

ao criminoso, pois, o IP é o número que determinado 

computador ou roteador recebe ao se conectar com a 

internet existindo de forma exclusiva cada número – O 

Internet Protocol (IP), como já mencionado.

A identificação do IP é o primeiro passo e mais im-

portante para a investigação de um crime cibernético 

e consequentemente chegar-se ao autor do delito. Em 

conformidade com um manual de investigação do Minis-

tério Público Federal (MPF) de crimes cibernéticos é es-

sencial mostrar como funcionar a partir do momento que 

se recebe a denúncia:

“Quando recebemos a notícia de um crime ciberné-

tico, a primeira providência a tomar é a identificação do 

meio usado: trata-se de a) um website?; b) um e-mail?; 

c) programas de troca de arquivos eletrônicos (do tipo 

Kazaa)?; d) arquivos ou mensagens ofensivas trocados 

em programas de mensagem instantânea (do tipo MSN 

Messenger ou ICQ)?; e) arquivos ou mensagens ofensi-

vas trocados em salas de bate-papo (chats)?; f) grupos 

de discussão (como yahoo groups)?; ou g) comunidades 

virtuais como o Orkut? As características de cada um 

desses meios são diferentes e, por isso, as medidas a ser-

em tomadas são igualmente distintas” (SUIAMA, 2006).

Ainda tendo como base o referido manual de investi-

gação Suiama (2006), relata que é possível tornar claro 

as características do crime:

a)  possuem formato complexo (arquivos, fotos, 
dados digitalizados etc.);

b)  são voláteis, i.e., podem ser apagadas, altera-
das ou perdidas facilmente; 

c)  costumam estar misturadas a uma grande 
quantidade de dados legítimos, demandando, 
por isso, uma análise apurada pelos técnicos e 
peritos que participam da persecução penal.
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Diante dos meios investigativos propícios para re-

sponsabilizar o sujeito do crime e caracterizar o crime, 

não é bem isso que sucede atualmente no Brasil e desde 

um bom tempo atrás. Ao explorar o tema em espeque é 

possível comprovar que o problema está exatamente na 

inexistência da investigação e do preparo policial, é per-

tinente destacar também que em boa parte da federação 

não existe delegacias especializadas em crimes ciber-

néticos, e acaba que sendo encargo da Policia Federal 

e Policia Civil, o que só torna árduo e difícil os números 

vultuosos da cibercriminalidade diminuírem.

4.1 WhATsAPP: sUAs UTILIDADEs E 
PERIGOs OCULTOs

O aplicativo Whatsapp Messenger é um aplicativo 

de mensagens e chamadas de voz instantâneas e, além 

de trocar mensagens com amigos os usuários podem 

enviar imagens, vídeos e mensagens de áudio, e tam-

bém fazer ligação gratuita para amigos que usem o 

Whatsapp, todas essas utilidades necessitam do uso da 

internet. O aplicativo foi criado no ano de 2009 por Brian 

Acton e Jan Koum, o Whatsapp foi vendido para o Face-

book por US$16 bilhões, portanto o aplicativo Whatsapp 

pertence ao Facebook desde ano de 2014 e está sediada 

na Califórnia.

Apesar dos benéficos que o aplicativo oferece ex-

iste um lado negativo, que seja uma das novas roupa-

gens para a criminalidade, muitos aplicativos como o 

Whatsapp são usados para cometer o que chamamos 

de “crimes digitais”, como bem já foi explicado em 

um tópico anteriormente, tendo como exemplar é pos-

sível mencionar vários crimes praticados contra honra 

e intimidade no whatsapp. O aplicativo também tem a 

opção de criar grupos restritos onde só participa quem 

o administrador (criador do grupo) adicionar, e muitos 

desses grupos apresentam conteúdos pornográficos e 

difamatórios.

Com o uso do whatsapp para prática de crimes, não 

há como negar que a disseminação é enorme, uma vez 

que, de uma mensagem ou foto enviada para uma pes-

soa é repassada para um grupo desse grupo se propaga 

por inúmeros grupos e diversas pessoas em um curto 

tempo, o que incorre a dificuldade de encontrar onde deu 

inicio, isso tudo de forma “privada”, até porque só irá ter 

acesso ao conteúdo ilícito a quem foi enviado ou a quem 

fizer parte de um estabelecido grupo em que foi enviado 

o conteúdo, o conteúdo difamatório não é posto, por ex-

emplo, como determinado comentário racista ou atento 

contra honra e intimidade cometidos no aplicativo Face-

book, blogger, dentre outros aplicativos públicos, apesar 

da propagação ser imensa é possível chegar-se ao prin-

cipal autor de onde teve inicio sempre através do “IP” do 

computador se praticado com a utilização de um PC ou 

do roteador que libera internet para os smartphones, e 

aos que participam na divulgação do conteúdo também 

são responsabilizados.

Além disso, embora que diante de uma investigação 

de um crime digital como praticado no Whatsapp, se as 

informações forem “apagadas ou descartadas” é possív-

el ainda sim recuperar, o criminoso não poderá ficar “im-

pune” através das utilidades de um aplicativo “restrito”. 

De acordo com o Marco Civil da Internet os provedores 

devem guardar as conversas dos usuários do aplicativo, 

mesmo que o App Whatsapp esteja sediado na Califórnia 

deve-se respeitar e cumprir a legislação brasileira, que 

dispõe no próprio Marco Civil, onde estabelece direitos, 

garantias e deveres relacionados à internet.

Na seção II do Marco Civil da Internet onde trata “Da 

Proteção aos Registros, aos Dados Pessoais e às Comu-

nicações Privadas” garante no Artigo 10:

A guarda e a disponibilização dos registros de 
conexão e de acesso a aplicações de internet 
de que trata esta Lei, bem como de dados pes-
soais e do conteúdo de comunicações priva-
das, devem atender à preservação da intimida-
de, da vida privada, da honra e da imagem das 
partes direta ou indiretamente envolvidas 

   
6 COnCLUsãO

Não há como falar da criminalidade no ciberespaço 

sem falar de globalização e a tecnologia que, com 
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isso, tornou-se perceptivo a proporção em tal grau 

que sucedeu, demonstrando que há uma nova forma 

de camuflagem para a criminalidade tornando mani-

festo que novas formas de resguardar e coibir a ciber-

criminalidade devem ser criadas e ajustadas para que 

o direito não ande em descompasso com as inova-

ções da tecnologia.

Em se tratando de como surgiu os crimes ciberné-

ticos é pertinente aludir o que seja “globalização” colo-

cando, sem dúvidas como grande contribuição para o 

cenário atual referente a criminalidade no ciberespaço. 

De uma forma concisa Beck transparece alguns prob-

lemas encontrados com a globalização:

Globalidade significa o desmanche da unidade 
do Estado e da sociedade nacional, novas rela-
ções de poder e de concorrência, novos con-
flitos e incompatibilidades entre atores e uni-
dades do Estado nacional por um lado e, pelo 
outro, atores, identidades, espaços sociais e 
processos sociais transnacionais (p. 49).

Consentâneo com o cenário atual no Brasil, com o 
avanço da tecnologia e com a criação de novos apli-
cativos virtuais, é primordial a existência de uma legis-
lação especifica, com melhor exatidão, e seguidamente 
um preparo mais adequado para atender os inúmeros e 
diversos casos de crimes cibernéticos, não há como re-
solver apenas um problema esquecendo que o trabalho 
investigativo poderá seguir sem uma lei especial para 
crimes cometidos no ciberespaço.

Sob essa perspectiva, da árdua tarefa de resguardar 
os bens desrespeitados com o uso da internet, e ade-
mais, da criação de um novo mundo para criminalidade 
e que está sempre inovando a partir do avanço da tec-
nologia e da criação de novos aplicativos é factível anal-
isar em grau de grande importância de meios eficazes e 
concretos a resolução desses delitos, observando con-
stantemente os avanços na tentativa primeiramente de 
proteger tais bens visando sem dúvidas posteriormente  

à redução de vítimas.
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Resumo
Os consumidores, em se tratando de pessoas naturais, são presumivelmente vulneráveis, por estarem 
geralmente em condição de fragilidade frente aos fornecedores. De modo a atender o princípio da 
igualdade material, aqueles estão amparados pelas normas protetivas consumeristas. A despeito disto, o 
Direito das Relações de Consumo evolui no sentido de reconhecer, in concreto, níveis de vulnerabilidade 
mais acentuados, em consumidores com condições peculiares de fragilidade: são os hipervulneráveis. No 
presente estudo, aborda-se o reconhecimento dos fatores de hipervulnerabilidade, e a proteção jurídica 
especial conferida aos consumidores hipervulneráveis, explorando a construção doutrinária existente 
acerca do tema, e como os Tribunais pátrios têm se posicionado no caso concreto.

Palavras-chave: Consumidor. Hipervulnerável. Proteção jurídica especial.

THE SPECIAL JURIDICAL PROTECTION OF HYPERVULNERABLE CONSUMERS

Abstract
Individual Consumers are presumably vulnerable, because generally are in fragile condition in relation 
to suppliers. In order to attend the principle of material equality, those are supported by protective 
norms. Despite this, the Consumer Relations Law evolves to recognize, in particular, more severe levels of 
vulnerability, consumers with peculiar conditions of fragility: are the hypervulnerable. The present study 
addresses the recognition of hypervulnerability factors, and the particular legal protection afforded 
to hypervulnerable consumers, exploring the existing doctrinal construction on the subject, and how 
patriotic Courts have positioned themselves.

Keywords: Consumer. Hipervulnerable. Special juridical protection
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1 Art. 5º, CF. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos seguintes termos: [...] XXXII. O Estado promoverá, na forma da 
lei, a defesa do consumidor.

2 Art. 170, CF. A ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, 
conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: [...] V. Defesa do consumidor.

3 Art. 1º, CDC. O presente código estabelece normas de proteção e defesa do consumidor, de ordem pública e interesse social, nos termos dos arts. 5º, 
inciso XXXII, 170, inciso V, da Constituição Federal e art. 48 de suas Disposições Transitórias.”

1 InTRODUÇãO

O surgimento da sociedade de consumo tem como 
marco histórico a denominada Revolução Industrial, 
ocasião em que a população do meio rural passou para 
o meio urbano. Tal tendência iniciou-se na Inglaterra e 
se expandiu pelo mundo.

Com a sociedade de consumo a bilateralidade da 
produção foi substituída pela unilateralidade, em que o 
fornecedor se tornou o responsável exclusivo por ditar 
as regras da relação de consumo. Por isso, junto com 
o surgimento da figura do consumidor, surgiu também 
sua vulnerabilidade frente ao fornecedor.

Seguindo o contexto internacional de proteção do 
consumidor, o Estado brasileiro teve de intervir para 
tutelar a vulnerabilidade do consumidor frente ao for-
necedor, com vistas a concretizar o direito a igualdade 
material.

Desta forma, houve intervenção das três esferas do 
poder: no Legislativo, a previsão do direito fundamen-
tal da defesa do consumidor na Constituição Federal de 
1988, e posteriormente a edição do Código de Defesa 
do Consumidor; no Executivo, a implementação de po-
líticas públicas; e no Judiciário, a criação de jurisdição 
especializada e a consolidação da jurisprudência quanto 
ao Direito das Relações de Consumo.

As normas protetivas destinadas ao consumidor, 
portanto, visam balancear a desigualdade entre as par-
tes das relações de consumo, ao estabelecer discrimi-
nações positivas, conferindo privilégios no âmbito do 
Direito Material (v.g., repetição de indébito) e do Direito 
Processual (v.g., inversão do ônus da prova, responsa-
bilidade objetiva do fornecedor) dos consumidores.

A vulnerabilidade dos consumidores é o fundamento 
da proteção conferida pelo ordenamento jurídico, sen-
do essencial a compreensão das circunstâncias que 
geram suas fragilidades. Entretanto, a vulnerabilidade 
não é igual entre os consumidores. O reconhecimento 
de diferentes níveis de vulnerabilidade, com o tratamen-
to jurídico diferenciado aos consumidores mais frágeis 

(chamados consumidores hipervulneráveis) é tema atu-
al no meio jurídico, e corresponde a evolução do Direito 
das Relações de Consumo.

O presente texto visa justamente analisar o reconhe-
cimento de grupos de consumidores hipervulneráveis e 
do tratamento jurídico a eles conferido, valendo-se para 
tal da pesquisa doutrinária, normativa e jurisprudencial.

2 A DEFEsA DO COnsUmIDOR nO 
ORDEnAmEnTO JURíDICO BRAsILEIRO

A defesa do consumidor foi elencada como direito 
fundamental e como princípio da ordem econômica 
pela Constituição Federal de 1988 (art. 5º, XXXII1 e 
art. 170, V2). 

O Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 
8.078/90) regulamentou o direito fundamental a defesa 
do consumidor, além de dispor acerca de outros direitos 
e princípios constitucionais, v.g., a dignidade da pessoa 
humana, a igualdade, a saúde, a segurança. Trata-se de 
uma Lei principiológica, que contém normas de ordem 
pública e interesse social (artigo 1º, do CDC3). Em vir-
tude disto, os direitos do consumidor são inderrogáveis 
(mitigação do princípio da autonomia da vontade e do 
pacta sunt servanda), e o juiz é autorizado a atuar de ofí-
cio para aplicar as normas de proteção ao consumidor 
(TARTUCE; NEVES, 2014).

O Código de Defesa do Consumidor trouxe importan-
tes conceitos para caracterização da relação de consu-
mo. Um destes se refere a figura do consumidor, sendo 
essencial a compreensão da definição legal trazida pelo 
artigo 2º, caput do CDC, a qual considera como con-
sumidor “toda pessoa física ou jurídica que adquire ou 
utiliza produto ou serviço como destinatário final”. 

Tal definição legal refere-se ao consumidor em senti-
do estrito, ou consumidor standart. Adotou-se o sentido 
fático e econômico de consumidor, pressupondo ser 
destinatário final aquele que, além de retirar o produto 
ou serviço do mercado de consumo (destinatário fáti-
co), age com vistas ao atendimento de uma necessida-
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6 STJ. AgRg no Ag: 1316667 RO 2010/0105201-5, Relator: Ministro Vasco Della Giustina (desembargador convocado do TJ/RS), Data de Julgamento: 
15/02/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2011. STJ - REsp: 1195642 RJ 2010/0094391-6, Relator: Ministra Nancy Andrighi, 
Data de Julgamento: 13/11/2012, T3 - TERCEIRA TURMA. STJ. REsp: 1080719 MG 2008/0179393-5, Relator: Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 
10/02/2009, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2009.

de própria e não para o desenvolvimento de uma outra 
atividade negocial (destinatário econômico).

Somado ao conceito de consumidor em sentido es-
trito, o mesmo Diploma Legal previu hipóteses de con-
sumidores por equiparação, quando a relação de consu-
mo não ocorre diretamente da aquisição de um produto 
ou contratação de um serviço.

Existem três tipos de consumidores por equipara-
ção: a coletividade que intervem na relação de con-
sumo (artigo 2º, parágrafo único, CDC); as vítimas 
de evento danoso (artigo 17, CDC); e as pessoas ex-
postas às práticas comerciais e contratuais abusivas 
(artigo 29, CDC).

Quanto ao enquadramento das pessoas jurídicas 
como consumidoras, a doutrina e jurisprudência deba-
teram, com base em três teorias (maximalista, finalista 
e finalista mitigada) acerca da possibilidade da incidên-
cia das normas do Código de Defesa do Consumidor. 

Prevaleceu no Superior Tribunal de Justiça (STJ) a 
teoria finalista aprofundada, no sentido de que a pes-
soa jurídica poderia ser enquadrada como consumidora, 
desde que comprovada a sua vulnerabilidade no caso 
concreto4. Mesmo que geralmente as pessoas jurídicas 
não correspondam a um destinatário fático e econômi-
co, a mitigação da teoria finalista permitiu enquadrá-las 
na hipótese de consumidores equparados do artigo 29, 
CDC (pessoas expostas as práticas comerciais e con-
tratuais abusivas).

3 PRInCíPIO DO RECOnhECImEnTO DA 
VULnERABILIDADE DO COnsUmIDOR 
nO mERCADO DE COnsUmO

O reconhecimento da vulnerabilidade dos consu-
midores possibilitou a proteção a estes conferida pelo 
ordenamento jurídico, e, em virtude de sua importância, 
foi expressamente previsto como norma principiológica 
no Código de Defesa do Consumidor5.

A seguir, tal princípio será analisado, principalmente 
no tocante as espécies de vulnerabilidade inerentes aos 
consumidores e a diferença entre o conceito de vulnera-
bilidade e o conceito de hipossuficiência, que é motivo 
de confusões na prática jurídica.

3.1 VULNERABILIDADE COMO 
FUNDAMENTO DA PROTEÇÃO DO 
CONSUMIDOR

O princípio da vulnerabilidade do consumidor nas 
relações de consumo, elencado no artigo 4º, inciso I do 
Código de Defesa do Consumidor é a norma estruturan-
te da proteção consumerista. 

O caráter protetivo do Direito das Relações de Con-
sumo visa atender a igualdade na sua acepção material, 
buscando tratar igualmente os iguais e desigualmente 
os desiguais, na medida de suas desigualdades. No 
caso, presume-se que os consumidores estão em posi-
ção de fragilidade (desigualdade) frente aos fornecedo-
res de produtos e serviços. 

A vulnerabilidade da pessoa natural enquanto con-
sumidor é reconhecida por presunção absoluta. Desta 
forma, com a demonstração de que atua como consu-
midor, seja no sentido estrito (aquisição ou contratação 
de produtos ou serviços), seja nos sentidos equiparados 
(exposição a práticas comerciais), presume-se a sua 
vulnerabilidade.

De forma distinta, as pessoas jurídicas não fazem 
jus a presunção de vulnerabilidade, sendo-lhes ne-
cessário demonstrar no caso concreto sua fragilida-
de para a caracterização da vulnerabilidade e conse-
quentemente para incidência das normas do direito 
do consumidor.

 
3.2 ESPÉCIES DE VULNERABILIDADE.

 
A definição das espécies de vulnerabilidade, além da 

relevância teória, tem importância prática no tocante ao 
reconhecimento da vulnerabilidade das pessoas jurídi-
cas que atuam como consumidoras, tendo em vista que 
a vulnerabilidade nestes casos deve ser aferida no caso 
concreto.

A jurisprudência pátria têm reconhecido basicamen-
te três tipos de vulnerabilidade em seus julgados: vul-
nerabilidade técnica; jurídica ou científica; e fática ou 
sócioeconômica6.

A vulnerabilidade técnica consiste na falta de conhe-
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cimentos do consumifor acerca de aspectos técnicos 
do produto ou do serviçoposto no mercado de consu-
mo, podedo, portanto, ser mais facilmente iludido no 
momento da contratação.

A vulnerabilidade jurídica ou científica envolve a falta 
de conhecimento sobre a matéria jurídica ou a respei-
to de outros ramos científicos como da economia e da 
contabilidade, e matemática financeira.

A vulnerabilidade fática ou sócioeconômica compre-
ende a vulnerabilidade real diante do parceiro contratual, 
seja em decorrência do poder econômico, ou em de-
corrência de demais situações fáticas, v.g., posição de 
monopólio do fornecedor, essencialidade do serviço que 
presta. Desta maneira, o fornecedor impõe uma posição 
de superioridade.

A vulnerabilidade informacional, apesar de ser con-
siderada uma subespécie da vulnerabilidade técnica, é 
destacada em virtude da crescente importância das in-
formações no mercado de consumo (MARQUES; BEN-
JAMIM, 2004). 

3.3 DIFERENÇA ENTRE VULNERABILIDADE 
E HIPOSSUFICIÊNCIA

Os institutos da vulnerabilidade e da hipossuficiência 
apresentam peculiaridades, embora seja comum a utili-
zação destes como sinônimos, de forma errônea. 

Apesar de estarem ligados à ideia de fraqueza do 
consumidor, a vulnerabilidade é um caráter universal 
de todos os consumidores, e está relacionado a aspec-
tos do Direito Material. O reconhecimento da vulnera-
bilidade do consumidor, portanto, se dá por presunção 
absoluta7.

A hipossuficiência, por sua vez, é um agravamento 
da situação de vulnerabilidade, por uma condição in-
dividual de carência cultural e/ou material, e está mais 
relacionado a aspectos processuais (CAVALIERI FILHO, 
2010). O reconhecimento da hipossuficiência deve ser 
aferido no caso concreto, e legitima alguns tratamentos 
diferenciados no interior do próprio Código de Defesa do 
Consumidor, como ocorre na possibilidade de inversão 
do ônus da prova8.

4 hIPERVULnERABILIDADE nAs 
RELAÇÕEs DE COnsUmO

4.1 ASPECTOS GERAIS
 
A vulnerabilidade está presente presumivelmente 

em todos os tipos de consumidores. Alguns grupos de 
consumidores, no entanto, apresentam fragilidades de 
grau mais elevado, evidenciando uma forma agravada 
de vulnerabilidade.Tais consumidores estão em situação 
de hipervulnerabilidade, sendo denominados consumi-
dores hipervulneráveis.

A hipervulnerabilidade é a situação social fática e 
objetiva de agravamento da vulnerabilidade da pessoa 
física consumidora, por circunstâncias pessoais a ela 
inerentes (MARQUES; MIRAGEM, 2012). 

Trata-se, portanto, de um grau excepcional e juri-
dicamente relevante da vulnerabilidade geral dos con-
sumidores. O reconhecimento da mesma, no entanto, 
ocorreria por “presunção funcional” (e não meramen-
te formal), sendo considerados como hipervulneráveis 
aqueles grupos considerados mais frágeis, por circuns-
tâncias peculiares (MARQUES; MIRAGEM, 2012).

Nesse contexto, a questão que se apresenta é a se-
guinte: quais seriam os grupos de consumidores mais 
frágeis, em virtude de circunstâncias peculiares apre-
sentadas?

Parte da doutrina entende que seriam apenas aqueles 
identificados de um modo especial pela Constituição Fe-
deral de 1988: os portadores de deficiência (artigo 227, 
§1º, inciso II e §2º; artigo 244); os idosos (artigo 230 e 
Lei Federal n. 10.741/2003); e as crianças e os adoles-
centes (artigo 227, caput e Lei Federal n. 8.069/1990) 
(NISHIYAMA; DENSA, 2011). Por outro lado há autores 
que reconhecem que a hipervulnerabilidade pode abran-
ger pessoas com circunstâncias distintas das identifi-
cadas pelo constituinte (MARQUES; MIRAGEM, 2012). 

O Código de Defesa do Consumidor, ao tratar da 
vedação de práticas abusivas por parte do fornecedor 
(artigo 39, CDC), instituiu um rol exemplificativo de prá-
ticas consideradas abusivas. Dentre elas, consagrou no 

7 Art. 4º. A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, 
saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações 
de consumo, atendidos os seguintes princípios: [...] II. Reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo.

8 Art. 6º. São direitos básicos do consumidor: [...] VIII. a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, 
no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímel a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência.
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artigo 39, inciso IV uma prática abusiva voltada espe-
cificamente pra as pessoas mais frágeis. Tal hipótese 
corresponde a proteção de pessoas hipervulneráveis9.

O referido dispositivo destaca as circunstâncias de 
idade, saúde, conhecimento ou condição social , de-
monstrando que o legislador optou por circunstâncias 
amplas para aferição da hipervulnerabilidade.

A jurisprudência pátria tem reconhecido a hipervul-
nerabilidade de consumidores crianças e idosos (idade), 
doentes e portadores de necessidades especiais (saú-
de), analfabetos, índios e estrangeiros (conhecimento) 
e pessoas carentes (condição social), conforme obser-
var-se-á mais adiante.

4.2.HIPERVULNERABILIDADE E DIÁLOGO 
DAS FONTES

A resolução de conflito aparente de normas tradicio-
nalmente se pautava pelos critérios clássivos: critério 
hierárquico, critério da especialidade e critério crono-
lógico. Ocorre que o Direito brasileiro contemporâneo, 
espelhando-se na doutrina alemã, passou a permitir a 
solução alternativa mediante o diálogo entre as fontes 
jurídicas existentes (ALMEIDA, 2013).

Tal fenômeno jurídico, cunhado por Erik Jayme como 
“Diálogo das Fontes”, corresponde a aplicação simultâ-
nea, coerente e coordenada de várias fontes legislati-
cas, com campos de aplicação convergentes. Permite a 
aplicação simultânea e coerente de muitas Leis ou fon-
tes de Direito Privado, sob a luz da Constituição Federal 
de 1988 (MARQUES, 2012).

Em virtude do amplo e difuso campo de aplicação 
do Código de Defesa do Consumidor, é comum que as 
situações por ele tuteladas também sejam tuteladas por 
outras fontes normativas, podendo haver coincidência 
na área de regulamentação do Código Consumerista e 
de outras Leis ou Tratados Internacionais incorporados 
pelo Brasil, destacando a importância do diálogo das 
fontes (MARQUES, 2009).

Quanto aos grupos de consumidores com maior 
nível de vulnerabilidade, seus respectivos tratamentos 
jurídicos devem considerar, além das normas previstas 

no microssistema consumerista, outras fontes norma-
tivas, com a utilização da técnica do diálogo das fontes 
(MARQUES; MIRAGEM, 2012).

4.3 DIFERENÇA ENTRE 
HIPERVULNERABILIDADE E 
HIPOSSUFICIÊNCIA

A diferenciação dos institutos da hipervulnerabilida-
de e da hipossuficiência é geralmente pouco explorada, 
podendo gerar muitas confusões conceituais, já que 
ambos os institutos decorrem da verificação de uma 
fragilidade acentuada do consumidor. Apesar da simila-
ridade conceitual, a hipervulnerabilidade e a hipossufici-
ência apresentam perspectivas diferentes de fragilidade, 
e geram efeitos distintos.

A hipossuficiência está relacionada à fragilidade do 
consumidor no aspecto técnico, que gera a dificuldade 
em produzir provas (LISBOA, 2001; NUNES, 2012), e é 
comumente alegada para conceder direitos processu-
ais, a exemplo da inversão do ônus da prova10.

A hipervulnerabilidade, de outro lado, leva em consi-
deração fragilidades especiais sob uma perspectiva mais 
ampla, e está relacionada a aspectos de Direito Material, 
independentemente da capacidade para produzir provas.

Os consumidores doentes celíacos, v.g., apesar de 
não necessariamente hipossuficientes, possuem direito 
à informação acerca da existência de glúten no produtos 
oferecidos no mercado de consumo(Art. 1º, Lei Federal 
nº 8543/9211), em virtude da hipervulnerabilidade e ne-
cessidade de tutela especial.

5 COnsUmIDOREs hIPERVULnERáVEIs 
E sUA REsPECTIVA PROTEÇãO 
EsPECIAL

A partir de então, passe-se a tratar de alguns tipos 
de hipervulnerabilidade que podem ser considerados 
mais desenvolvidos no âmbito normativo, jurispruden-
cial e doutrinário. O enfoque será dado a tutela especial 
dos crianças e idosos, das pessoas com deficiência, 

9 Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: IV. Prevalecer-se da fraqueza ou ignorâncias do consumidor, 
tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços.

10 STF. ARE: 775093 SP , Relator: Min. Luiz Fux, Data de Julgamento: 26/08/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: 10-09-2014.

11 Art. 1º, Lei 8543/92. Todos os alimentos industrializados que contenham gluten, como trigo, aveia, cevada, malte e centeio e/ou seus derivados, 
deverão conter, obrigatoriamente, advertência indicando essa composição.
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das pessoas carentes e dos analfabetos.
5.1 CRIANÇA E ADOLESCENTE

As crianças e os adolescentes são tutelados juridi-
camente pela Convenção Internacional sobre os direitos 
da Criança (promulgada pelo Decreto nº 99.710/90), 
pela Constituição Federal (art. 227) , e por normas infra-
constitucionais, principalmente pelo Estatuto da Criança 
e do Adolescente, que proporcionou a construção siste-
mática da doutrina da Proteção Integral.

Desta forma, a proteção da criança e do adolescente 
no âmbito das relações de consumo deve ser realizada 
de maneira dialogada, indo-se além das normas consu-
meristas.

O Código de Defesa do Consumidor é expresso quan-
to à vedação da publicidade abusiva que se aproveite da 
deficiência de julgamento e experiência da criança12, e 
quanto a vedação de práticas abusivas, que se preva-
leçam da fraqueza ou ignorância do consumidor, em 
virtude de sua idade13.

O Estatuto da Criança e do Adolescente, neste pris-
ma, prevê o direito a produtos e serviços que respeitem 
sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento14.

O próprio Código Brasileiro de Autorregulamentação 
Publicitária (CBAP) instituiu parâmetros éticos a serem 
seguidos pela publicidade infantil, ao prever que ela 
deve procurar contribuir para o desenvolvimento positi-
vo das relações entre pais e filhos, alunos e professores, 
e demais relacionamentos que envolvam o público-alvo; 

respeitar a dignidade, ingenuidade, credulidade, inexpe-
riência e o sentimento de lealdade do público-alvo; dar 
atenção especial às características psicológicas do pú-
blico-alvo, presumida sua menor capacidade de discer-
nimento; obedecer a cuidados tais que evitem eventuais 
distorções psicológicas nos modelos publicitários e no 
público-alvo; abster-se de estimular comportamentos 
socialmente condenáveis, entre outros deveres (art. 37, 
CBAP).

Em casos de publicidade abusiva, o Poder Judiciário 
pode conceder a tutela inibitória, aplicando multas as-
treintes15 em caso de descumprimento, de forma a obs-
tar a continuação da respectiva publicidade abusiva16. 

Os motivos da abusividade da publicidade dirigida 
às crianças e adolecentes são diversos, a depender 
do caso concreto: linguagem imperativa17; incentivo a 
comportamento sexual permissivo de adolescente18; 
indução do consumidor inexperiente a comportamento 
prejudicial a segurança19 ou a saúde (v.g., consumo de 
bebida alcoolica20).

A regulação da publicidade infantil pode ser amplia-
da em virtude do PL 5921/200121 que visa acrescentar 
mais um parágrafo ao artigo 37 do CDC. A proposta é 
proibir toda publicidade destinada a criança, para venda 
de produtos infantis.

Tal proibição já foi objeto de resolução do Con-
selho Nacional dos Direitos da Criança e do Adoles-
cente (CONANDA), na Resolução nº 163/2013 (art. 2º 
22). Entretanto o mercado publicitário tem ignorado 

12 Art. 37, §2º, CDC. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva. §2º. É abusiva, dentre outras, a publicidade discriminatória de qualquer natureza, a 
que incite à violência, explore o medo ou a superstição, se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança, desrespeita valores ambientais, 
ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança.

13 Artigo 39, CDC. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: IV. Prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do 
consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços.

14 Artigo 71, ECA. A criança e o adolescente têm direito a informação, cultura, lazer, esportes, diversões, espetáculos e produtos e serviços que respeitem 
sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento.

15 Astreinte é uma multa imposta para constranger o vencido a cumprir uma decisão.

16 TJ-SP - APL: 03423849020098260000 SP, Relator: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 08/05/2013, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de 
Publicação: 08/05/2013

17 Ibid.

18 TJ-SC - AC 249201 SC. Relator: Des. Henry Petry Júnior. Data de julgamento: 31/05/2011, Quinta Câmara de Direito Civil.

19TJ-BA - AI: 553322009 BA, Relator: Rubem Dario Peregrino Cunha, Data de Julgamento: 08/09/2009, Quinta Câmara Cível.

20 TJ-SE – AC 2005204453-SE, Relator: Des. José Alves Neto, Data de Julgamento: 16/05/2006, 1ª.Câmara Cível.

21 Projeto de Lei 5921/2001, em trâmite no Congresso Nacional, está atualmente na Comissão de Constituição e Justiça.

22 Art. 2º Considera-se abusiva, em razão da política nacional de atendimento da criança e do adolescente, a prática do direcionamento de publicidade e 
de comunicação mercadológica à criança, com a intenção de persuadi-la para o consumo de qualquer produto ou serviço e utilizando-se, dentre outros, 
dos seguintes aspectos: (...)
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a deliberação do referido órgão, sob o fundamento 
da competência exclusiva do Legislativo para tratar 
de normas para regulamentar a publicidade23. Des-
ta forma, a efetividade desta proibição depende da 
aprovação do PL 5921/2013.

Os princípios da proteção integral (art. 1º, ECA) e 
da prioridade absoluta (art. 4º, ECA), previstos expres-
samente no Estatuto da Criança e do Adolescente, são 
comumente invocados para proteger a criança ou ado-
lescente nas relações de consumo. 

No tocante ao fornecimento de serviços no mercado 
de consumo, a proteção da criança e do adolescente 
é ampliada, havendo julgados favoráveis a este grupo 
hipervulnerável, fundamentados nas disposições nor-
mativas protetivas específicas.

Nas demandas contra planos de saúde por negativa 
de cobertura em situações emergenciais, além da Lei 
dos Planos de Saúde (Lei Federal nº 9656/98), as nor-
mas protetivas da criança e do adolescente podem ser 
aplicadas para impingir maior proteção à criança e ao 
adolescente, como já ocorreu em alguns julgados24. 

As normas protetivas da criança e do adolescente 
também podem ser aplicadas em outros casos ligados 
à prestação de serviço de saúde, como o direito à in-
ternação domiciliar em sistema home care25, direito à 
indenização por danos ocasionados por falha do serviço 
(v.g., recusa na realização de exame)26, e outros.

Nas demandas indenizatórias por danos causados à 
criança ou adolescente, a responsabilidade do fornece-
dor pode ser ampliada em virtude da proteção especial 
trazida pelas dispósições normativas especificamente 
inerentes a este grupo hipervulnerável. Há precedentes 
judiciais que consideram a condição de criança como 
vítima, e consequentemente as normas do Estatuto da 
Criança e do Adolescente, para agravar o quantum in-
denizatório27.

5.2 IDOSOS

Idosos, conforme conceito trazido pelo artigo 1º, 
da Lei Federal nº 10.741/03, que inastituiu o Estatuto 
do Idoso28, são pessoas com idade igual ou maior que 
sessenta anos. Tal grupo, em virtude de suas peculiari-
dades, é protegido pelo ordenamento juríidico de forma 
especial.

A Constituição Federal confere à família, à sociedade 
e ao Estado o dever de amparar as pessoas idosas, de-
fendendo a sua dignidade e bem estar, e garantindo-lhes 
o direito à vida (art. 230, da CF/88).

O Estatuto do Idoso regulamentou a referida norma 
constitucional em seu art. 2º, conferindo a proteção in-
tegral do idoso, assegurando-se-lhe todas as oportuni-
dades e facilidades necessárias para proteção de sua 
saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, in-
telectual, espiritual e social, em condições de liberdade 
e dignidade.

No atinente as relações de consumo, o Código de 
Defesa do Consumidor, no art. 39, IV, ao fazer referência 
às práticas abusivas, considerou como exemplo destas 
as que se prevalecem da fraqueza ou ignorância do con-
sumidor, tendo em vista sua idade (no caso, os idosos).

A hipervulnerabilidade do consumidor idoso decorre 
principalmente, de dois aspectos: da diminuição ou per-
da de determinadas aptidões físicas ou intelectuais; e 
da necessidade e catividade em relação a determinados 
produtos ou serviços oferecidos no mercado de consu-
mo, que ocasiona uma relação de dependência frente 
aos fornecedores (MARQUES; MIRAGEM, 2012). 

Os contratos de plano de saúde são contratos de 
trato sucessivo, de longa duração e cativos, que tratam 
dos serviços de assistência à saúde. Nos casos de pes-

23 http://www.cartacapital.com.br/blogs/intervozes/conanda-afirma-toda-publicidade-para-crianca-e-abusiva-4400.html

24 TJ-SP - APL: 9122384652007826 SP, Relator: Carlos Alberto Garbi, Data de Julgamento: 19/06/2012, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 
20/06/2012. TJ-SP - APL: 00170711420118260007 SP, Relator: Carlos Alberto Garbi, Data de Julgamento: 11/06/2013, 10ª Câmara de Direito Privado, 
Data de Publicação: 13/06/2013 TJ-RJ - APL: 00181166720108190206 RJ, Relator: Des. Rogerio De Oliveira Souza, Data de Julgamento: 23/08/2013, 
Nona Camara Civel, Data de Publicação: 11/10/2013 18:13

25 TJ-RJ - AI: 00606332120138190000 RJ 0060633-21.2013.8.19.0000, Relator: Des. Lucia Helena Do Passo, Data de Julgamento: 05/02/2014, Vigésima 
Sétima Camara Civel/ Consumidor, Data de Publicação: 02/04/2014

26 STJ - REsp 1.037.759/RJ. Relator: Ministra Nancy Andrighi, Data de julgamento: 23/02/2010, Terceira Turma. 

27 TJ-DF. APC: 20120110326850 DF, Relator: Leila Arlanch, Data de Julgamento: 07/11/2013, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 
26/11/2013. TJ-RJ. APL: 00777517520118190001 RJ, Relator: Des. Rogerio De Oliveira Souza, Data de Julgamento: 10/09/2013, Nona Câmara Civel, Data 
de Publicação: 17/10/2013. TJ-RS. AC 70045285715 RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Data de Julgamento: 29/02/2012, Nona Câmara Cível, Data de 
Publicação: Diário da Justiça do dia 12/03/2012

28 Art. 1º, Estatuto do Idoso: “É instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 
(sessenta) anos.
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soas idosas contratantes de planos de saúde, além das 
normas constitucionais, é devida a aplicação dialogada 
da legislação especial dos Planos de Saúde (Lei Federal 
nº 9.656/98) com o Código de Defesa do Consumidor, e 
o Estatuto do Idoso.

O Estatuto do Idoso prevê a proteção integral à saú-
de da pessoa idosa (arts. 2º, 3º, 15 e ss.), o que impõe 
maiores proteções frente ao serviço de saúde fornecido 
no mercado de consumo.

A descriminação do idoso, pela cobrança de valores 
diferenciados em razão da idade para contratação de 
planos de saúde é vedada pelo Estatuto do Idoso29. A 
interpretação desta disposição normativa, inicialmente, 
apresentava-se pacífica no sentido de que acarreta a 
vedação do reajuste no plano de saúde em decorrência 
da idade após 60 anos do beneficiário30, inclusive já foi 
decidido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ)31.

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), 
considerando esta interpretação, ao regulamentar o as-
sunto, previu como última faixa etária nos contratos de 
plano de saúde aquela que se inicia aos 59 anos, o que 
possibilitaria um último reajuste na ocasião em que o 
beneficiário do plano de saúde completa 59 anos32.

Os provimentos judiciais que reconhecem a abusi-
viade do reajuste por faixa de idade aos idosos costu-
mam condenar o fornecedor ao pagamento em dobro 
dos valores acrescidos indevidamente33.

Apesar da sólida jurisprudência no sentido de veda-
ção de tal prática, em recente julgado a quarta turma 
do Superior Tribunal de Justiça, divergindo de tal en-

tendimento, considerou a possibilidade de reajuste por 
mudança de faixa etária a segurado idoso34.

Trata-sede verdadeiro retrocesso em relação à pro-
teção integral conferida ao idoso, privilegiando-se as 
regras de  interese privado em detrimento das normas 
protetivas conferidas ao idoso, de caráter cogente, que 
impõem-se a vontade de seus destinatários. 

Tendo em vista que o número de julgados trazendo o 
primeiro entendimento é maciçamente maior, o referido 
julgado do STJ que permite o aumento ainda é apenas 
um julgado isolado em meio a uma jurisprudência con-
solidada de maior proteção ao idoso.

Além do reajuste abusivo existem outras práticas 
abusivas que são frequentemente realizadas pelos pla-
nos de saúde em detrimento da pessoa idosa: rescisão 
abusiva; dificultação de adesão; negativa de cobertura; 
imposição de consulta médica prévia etc. Em consequ-
ência a tais práticas pode ocorrer agressão a algum atri-
buto da pessoa idosa ligado a sua moral, ocasionando o 
dever de indenizar do fornecedor de serviços (empresa 
de plano de saúde).

A rescisão unilateral abusiva, por exemplo, ocorre 
quando o plano de saúde rescinde o contrato sem fun-
damento legal, ou sob a alegação de inadimplemento 
sem ter notificado o consumidor previamente. Tais atitu-
des podem gerar dano moral, sobretudo à pessoa idosa, 
em razão de sua hipervulnerabilidade35.

A negativa de cobertura indevida também pode gerar 
dano moral, e consequentemente o dever de indenizar 
ao plano de saúde. Nestes casos, a condição de consu-

29 Art. 15. É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde – SUS, garantindo-lhe o acesso universal e 
igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção 
especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos. §3º. É vedada a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores 
diferenciados em razão da idade

30 STJ. AG no AG n.1391405/RS, relator: Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Data de Julgamento: 16/02/2012, Terceira Turma. TJ-SP. APL: 
10004657120148260011 SP, Relator: Carlos Alberto Garbi, Data de Julgamento: 16/09/2014, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 
18/09/2014

31 STJ - REsp. 809.329/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 25/03/2008, 3ª Turma. STJ. AgRg. no AREsp. n. 96799/RS, rel. Min. Sidnei 
Benetti, Data de Julgamento:. 13/03/2012, Terceira Turma.

32 RN ANS 63/2003.

33 TJ-RJ. RI: 00147493320118190066 RJ, Relator: Jose De Arimateia Beserra Macedo, Data de Julgamento: 02/04/2012, Segunda Turma Recursal, Data 
de Publicação: 26/06/2012.

34 STJ. REsp: 646677 SP 2004/0032186-7, Relator: Ministro Raul Araújo, Data de Julgamento: 09/09/2014,  Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 18/09/2014.

35 TJ-SP. APL: 03228627720098260000 SP, Relator: Edson Luiz de Queiroz, Data de Julgamento: 15/05/2013, 5ª Câmara de Direito Privado, Data 
de Publicação: 22/05/2013. TJ-PE - AGV: 3160894 PE , Relator: Alberto Nogueira Virgínio, Data de Julgamento: 17/09/2014, 2ª Câmara Cível, Data de 
Publicação: 24/09/2014.

36 TJ-SP. APL: 01274146020098260100 SP, Relator: Carlos Alberto Garbi, Data de Julgamento: 23/04/2013, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de 
Publicação: 25/04/2013. TJ-SP. APL: 01087686520108260100 SP, Relator: Carlos Alberto Garbi, Data de Julgamento: 14/05/2013, 10ª Câmara de Direito 
Privado, Data de Publicação: 17/05/2013.
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37  Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de março de 2007, e aprovados 
pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo nº 186, de 9 de julho de 2008, conforme o procedimento do §3º do artigo 5º da Constituição. 
Desta forma, foi incorporada no ordenamento jurídico brasileiro com status de emenda constitucional.

38 Art. 13. Os edifícios de uso privado em que seja obrigatória a instalação de elevadores deverão ser construídos atendendo aos seguintes requisitos 
mínimos de acessibilidade: I- percurso acessível que una as unidades habitacionais com o exterior e com as dependências de uso comum; II- percurso 
acessível que una a edificação à via pública, às edificações e aos serviços anexos de uso comum e aos edifícios vizinhos; III- cabine do elevador e 
respectiva porta de entrada acessíveis para pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.

39 TJ-RJ. RI: 01399039620108190001 RJ, Relator: Eduarda Monteiro De Castro Souza Campos, Data de Julgamento: 15/09/2008, Quarta Turma Recursal, 
Data de Publicação: 30/09/2011. TJ-SP. AI: 990100559346/SP , Relator: Enio Zuliani, Data de Julgamento: 12/08/2010, 4ª Câmara de Direito Privado, Data 
de Publicação: 25/08/2010

40 TJ-DF. APC: 20130111523693 DF, Relator: Alfeu Machado, Data de Julgamento: 17/07/2014, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 
22/07/2014 .

41  TJ-DF. ACJ: 20130110347532 DF, Relator: Carlos Alberto Martins Filho, Data de Julgamento: 21/01/2014, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 
do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 24/02/2014 .

42  Art. 5º, LXXIV. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

43  Art. 134, caput, CF. A Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa, em 
todos os graus, dos necessitados, na forma do art. 5º, LXXIV.

44  Art. 5º. Para a execução da Política Nacional das Relações de Consumo, contará o Poder Públco com os seguintes instrumentos, entre outros: I. 
manutenção da assistência jurídica, integral e gratuita para o consumidor carente.

45  STJ. AgRg no REsp: 1012539 PE 2007/0278597-3, Relator: Ministro Luiz Fux, Data de Julgamento: 06/11/2008, Primeira Turma, Data de Publicação: 
DJe 27/11/2008. 

midor idoso também é levada em consideração36.
5.4 PESSSOAS COM DEFICIÊNCIA

A proteção jurídica especial às pessoas com deficiência 
é conferida pela Constituição Federal de maneira esparsa 
(arts. 7º, XXXI, 23, II; 24, XIV; 37, VIII; 203, IV e V; 208, III e 
IV; 227, §1º, II e §2º; 244), pela Convenção sobre Direitos 
das Pessoas com Deficiência37, e por várias Leis infracons-
titucionais esparsas, v.g., a Lei Federal nº 7.853/89,que tra-
ta da integração social e tutela jurisdicional específicas, e a 
Lei Federal nº 10.098/00, quetrata da promoção da acessi-
bilidade das pessoas com deficiência.

A proteção do consumidor portador de necessidades 
especiais leva em consideração, além das normas pro-
tetivas dos consumidores em geral, também as normas 
protetivas especificamente voltadas a este grupo hiper-
vulnerável.

O direito à acessibilidade garantido às pessoas por-
tadoras de necessidades especiais, regulamentado pela 
Lei Federal nº 10.098/00, que dispõe capítulo específico 
de acessibilidade em edifícios de uso privado (Capítulo 
V, art. 1338 e ss.), não pode ser violado pelos fornece-
dores de produtos ou serviços. Desta forma, é possível 
a tutela jurisdicional, seja para impor a adequação por 
parte do fornecedor (obrigação de fazer), ou para inde-
nizar o consumidor pelos danos sofridos, sejam eles 
morais ou patrimoniais.

Quanto à deficiência visual por exemplo, existem 

julgados que condenaram agência bancária a cumprir 
obrigação de emissão de cartões de crédito e débito em 
linguagem de braile39.

Em relação aos deficientes físicos, há julgados no 
sentido de que o consumidor cadeirante impedido de 
embarcar40, ou que tenha dificuldade no desembarque e 
na utilização do sanitário da aeronave, por falta de equi-
pamento adequado e pessoal habilitado41, sofre danos 
morais, tendo direito à indenização.

5.5 PESSOAS CARENTES

A proteção jurídica às pessoas carentes é realizada 
principalmente pela previsão constitucional do direito 
fundamental à assistência jurídica integral e gratuita42, 
instrumentalizado pela instituição da Defensoria Públi-
ca43, e pelo benefício da Justiça gratuita (Lei Federal nº 
1.050/60).

O Código de Defesa do Consumidor repetindo a norma 
constitucional, prevê como instrumento para execução 
da Política Nacional das Relações de Consumo, a ma-
nutenção de assistência jurídica integral e gratuita44.Tais 
normas tem o escopo de proporcionar as pessoas com 
baixa condição econômica o direito de acesso à Justiça.

Além do direito à assistência jurídica integral e gra-
tuita, e aos benefícios da Justiça gratuita, tem sido reco-
nhecida a vedação da interrupção de serviços essenciais 
no caso de pessoas em situação de miserablidade, com 
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base no princípio da dignidade da pessoa humana45.
5.7 ANALFABETOS 

 
As pessoas analfabetas se encontram em desvanta-

gem agravada frente ao fornecedor, na medida em que 
apresentam uma fragilidade informacional. 

Desta forma, o Código de Defesa do Consumidor, 
no art. 39, IV, prevê como prática abusiva aquela que 
se prevalece da fraqueza ou ignorância do consumidor, 
tendo em vista seu conhecimento, para impingir-lhe 
seus produtos e serviços.

O Código Civil, para os casos contratação de servi-
ços, prevê a necessidade de assinatura a rogo, e subs-
crição por duas testemunhas, quando qualquer das par-
tes não souber ler, nem escrever (art. 59546). 

O próprio princípio da boa fé objetiva47 impõe tal 
comportamento, tendo em vista o dever de efetivo es-
clarecimento do consumidor analfabeto. Também apli-
ca-se ao caso o dever de informação previsto na Lei 
consumerista48.

A jurisprudência dos Tribunais pátrios tem conside-
rado nulos os contratos firmados por pessoa analfabeta 
sem assinatura a rogo49, havendo inclusive alguns que 
consideram tal prática geradora de indenização por da-
nos morais50. A negativa da assinatura a rogo pelo for-
necedor também pode configurar dano moral51.

6 COnsIDERAÇÕEs FInAIs

O reconhecimento de diferentes níveis de vulnerabili-
dade dos consumidores e a proteção especial respecti-
va são temas atuais que correspondem à uma nova fase 
de evolução do Direito das Relações de Consumo.

Cabe ao Estado, nas três esferas do Poder (Executi-

vo, Legislativo e Judiciário), conferir a proteção jurídica 
dos indivíduos mais fragilizados, considerando as pe-
culiaridades de cada grupo, de forma a efetivar o princí-
pio da igualdade material, previsto constitucionalmente. 
Neste sentido, é dever do Poder Judiciário zelar pela 
proteçao especial conferida pelo ordenamento jurídico 
aos consumidores mais vulneráveis, que no âmbito do 
Direito das Relações de Consumo são denominados hi-
pervulneráveis.

Para uma tutela eficaz dos consumidores hipervul-
neráveis mister se faz atentar para as diferentes es-
pécies normativas, desde as de hierarquia superior no 
ordenamento jurídico, onde figuram as normas consti-
tucionais, incluindo-se os Tratados Internacionais de Di-
reitos Humanos incorporados com status constitucional 
até as normas infraconstitucionais e suas respectivas 
regulamentações (Decretos, Portarias etc.).

A hipervulnerabilidade das crianças e adolescentes 
é mais acentuada quanto às práticas abusivas relacio-
nadas à publicidade e quanto à aspectos de segurança 
e saúde das crianças. Disto resulta a necessidade do 
estabelecimento de disposições normativas protetivas 
no que tange à publicidade infantil (Código Brasileiro de 
Autorregulamentação Publicitária,Estatuto da Criança e 
do Adolescente, Código de Defesa do Consumidor, além 
de Resoluções do CONANDA), e quanto à proteção a 
saúde da criança (v.g., julgados que consideram a con-
dição da criança para combater a negativa de cobertura 
de plano de saúde, ou para majorar uma indenização por 
falha do serviço de saúde).

O idoso tem sua fragilidade mais acentuada quando 
se trata deserviços privados de saúde, que em virtu-
de da alta sinitralidade impõem reajustes abusivos. Em 
consequência, foram editadas disposições normativas 

46   Art. 595, do CC. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado 
a rogo e subscrito por duas testemunhas.

47   Art. 423, do CC. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e 
boa-fé.

48   Art. 6º, do CDC. São direitos básicos do consumidor: [...] III. A informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação 
correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentam.

49   TJ-SC - AC: 20120738838 SC, Relator: Altamiro de Oliveira, Data de Julgamento: 17/06/2013, Quarta Câmara de Direito Comercial. TJ-BA - APL: 
00008996320138050216 BA, Data de Julgamento: 10/12/2013, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 11/12/2013. TJ-PE - AGV: 3397311 PE , 
Relator: Antônio Fernando de Araújo Martins, Data de Julgamento: 09/09/2014, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/10/2014.

50   TJ-MG - AC: 10024097505846001 MG , Relator: Marcelo Rodrigues, Data de Julgamento: 09/01/2013, Câmaras Cíveis Isoladas / 11ª Câmara Cível, 
Data de Publicação: 15/01/2013.  TJ-RJ - RI: 00177485820108190206 RJ, Relator: Marcia De Andrade Pumar, Quinta Turma Recursal, Data de Publicação: 
24/10/2011.

51  TJ-SP. APL: 01087686520108260100 SP, Relator: Carlos Alberto Garbi, Data de Julgamento: 14/05/2013, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de 
Publicação: 17/05/2013.
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para impedir tais práticas abusivas, a exemplo do artigo 
15, §3º do Estatuto do Idoso, que tem sido considra-
do pela jurisprudência pátria para limitar o reajuste por 
mudança de faixa etária até os 59 anos do consumidor.

As pessoas com deficiência enfrentam dificuldades 
diversificadas, que variam de acordo com o tipo de de-
ficiência que apresentam. Em relação aos deficientes 
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devidas adaptações para possibilitar o trânsito de con-
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tes visuais, que demandam de mecanismos de leitura 
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A proteção as pessoas com deficiência apresenta-
-se esparsa na Constituição Federal, sendo tratada por 
várias Leis e disposições normativas expedidas pela Ad-
ministração Pública, o que denota de certo modo uma 
falta de sistematização. A Convenção Internacional das 
Pessoas com Deficiência, incorporada pelo Brasil em 
2007, passou a ser uma importante fonte normativa, de 
caráter constitucional, possibilitando uma ampliação na 
proteção deste grupo hipervulnerável diversificado.

As pessoas carentes, que apresentam fragilidade eco-
nômica, recebem uma proteção especial mais genérica, 
que diz respeito ao acesso à Justiça. Contra a falta de 
recursos não há muito o que se tutelar no Direito das Re-
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Os analfabetos apresentam fragilidade informacional 
mais acentuada, e em consequência disto podem ser mais 
facilmente enganados. Em contratos de prestação de ser-
viço, o Código Civil prevê a necessidade da leitura de duas 
testemunhas, com assinatura a rogo, de forma a evitar a 
prática do dolo pela parte que contrata com o analfabeto. 
Tal exigência normativa deve ser aplicada para os contratos 
de adesão praticados nas relações de consumo.

Contudo, cumpre observar que a temática trata-
da é bastante ampla, sendo assim, verifica-se ainda a 
necessidade do desenvolvimento de estudo de outras 
fragilidades que também são carecedoras de proteções 
diferenciadas, além das tratadas no presente texto. 
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Resumo
O presente trabalho faz uma abordagem, em seus diferentes conceitos e formas, sobre o trabalho infantil 
sob a perspectiva social, histórica e legal. Inicialmente haverá um preâmbulo sobre o trabalho infanto-juvenil 
apontando as causas de sua origem até tornar-se uma categoria relevante na questão social da infância. Esse 
aspecto social está inter-relacionado com as mudanças históricas ocorridas no âmbito trabalhista no Brasil 
e no Mundo, nos direitos humanos e perpassando pelas inovações legislativas com a finalidade de coibir as 
mudanças da concepção da infância. Com o intuito de delimitar a problemática histórica e visando justificar 
as interferências legais, serão expostos elementos aplicáveis ao trabalho precoce e seus inúmeros prejuízos ao 
desenvolvimento das crianças nessas condições de exploração. Enfim identificar estes aspectos e a eficácia das 
normas de proteção existentes e o desafio de prevenção e erradicação do trabalho infantil, levando as posturas 
das diversas instituições numa perspectiva de efetiva cidadania.

Palavras-Chaves: Trabalho Infantil. Direito do Trabalho. Convenções Internacionais.

CHILD LABOR – EXAMINIG THE SOCIAL, HISTORICAL AND LEGAL ASPECTS, EVALUATING 
STRATEGIES FOR EFFECTING THE NORM

Abstract
This paper presents an approach, using different concepts and forms, about child labor under a social, 
historical and legal perspective. Initially there will be a preamble about child labor, pointing the causes of its 
origins until it become a relevant social question about childhood. This social aspect is interrelated with the 
historical changes in the labor situation in Brazil and the world, on human rights and bypassing the legislative 
innovations aimed at curbing the changing conception childhood. With the intention of delimit historical 
problems and seeking to justify legal interference, will be exposed elements applicable to premature labor 
and its countless losses to children’s development under these conditions. Finally identify these aspects and 
the effectiveness of current standards of protection and the challenge of prevention and eradication of child 
labor, taking the postures of the various institutions in the perspective of an effective citizenship.

Keywords: Child Labor. Labor law. International Conventions.
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1 InTRODUÇãO

É fato notório, no mundo moderno, que o trabalho 
infantil e suas nuances encontra-se numa linha tênue 
entre o importante elemento protetivo do ser humano 
em contraposição a exploração dessa mão de obra com 
o objetivo de obter um maior lucro, isso é na verdade um 
profundo reflexo do capitalismo.

Este aspecto do Capitalismo encontra-se presente 
em muitos Países do Mundo, potencializando vários 
problemas durante décadas e os mantendo sem uma 
solução pacífica.

Justifica-se a escolha desta temática através do es-
clarecimento das seguintes questões: a desigualdade 
social, através da necessidade de ampliar a produtivida-
de de bens ou serviços para subsistência ou dos demais 
integrantes da comunidade; a miséria, a desestrutura-
ção familiar, isto associado a políticas públicas e leis 
sem suporte de fiscalização prejudicando sua efetiva 
aplicabilidade. Entretanto, muitos aspectos devem ser 
levados em consideração, como: as questões de nasci-
mento e evolução de qualquer ramo do Direito. 

A delimitação da problemática histórica e a busca 
em justificar as interferências legais apresentarão os 
elementos aplicáveis ao trabalho precoce e seus inúme-
ros prejuízos ao desenvolvimento das crianças nessas 
condições de exploração. 

O objetivo é contextualizar a criança no âmbito de 
completa indiferença chegando aos dias atuais a um 
sistema de proteção integral, especificamente na ten-
tativa de coibir o trabalho infantil que se apresenta es-
palhado em todos os lugares, em atividades prejudiciais 
a moralidade do menor, como: vendendo produtos em 
sinais de trânsito, teatros, boates, atividades no âmbito 
familiar, em empresas circenses; na produção de pe-
riódicos, cartazes, pinturas, emblemas e imagens; nas 
vendas a varejo de bebidas alcoólicas, no exercício de 
trabalho noturno, perigoso e insalubre.

Existe ainda um questionamento a ser abordado so-
bre o fato dos menores não poderem trabalhar, contudo, 
não é vedado todo trabalho ao menor, desde que não 
seja em locais perigosos, insalubres e também não se-
jam em condições degradantes, além da existência da 
condição de aprendiz em diversas atividades.

 Algumas destas atribuições podem ser autorizadas 
previamente pelo Juiz da Infância e Juventude, obser-
vando-se as questões referentes ao desenvolvimento 
físico, psíquico e social. 

Diante das inúmeras dificuldades traçaremos breves 
considerações sobre o trabalho infantil em muitas fases 
da humanidade, na verdade, em períodos ditos anterio-

res ao próprio Direito do Trabalho.
Desta forma abordaremos diferentes conceitos so-

bre o trabalho infantil na perspectiva social, histórica e 
legal, sendo de extrema importância tratar sobre con-
ceitos básicos, os direitos fundamentais e seus aspec-
tos protetivos que são à base do Direito do Trabalho e de 
uma relação justa de emprego.

O aspecto social está inter-relacionado com as mudan-
ças históricas ocorridas no âmbito trabalhista no Brasil e 
no Mundo e ainda nos direitos humanos, onde abordare-
mos as alternativas apresentadas pelos Entes Públicos.

Sob o aspecto jurídico, na América Latina, o Brasil 
encontra-se a frente no combate ao Trabalho Infantil, 
sendo o primeiro a expedir normas de proteção ao tra-
balho infantil, como exemplo: Decreto 1313-1890, sendo 
este o primeiro que temos notícia.

Segundo Garcia (2013), alguns conceitos são im-
portantes e estão presentes em diferentes tratados 
normativos, como: Menor, pela CLT, no seu artigo 402 
explicita que considera aquele trabalhador de quatorze 
até dezoito anos. 

Este movimento, envolvendo uma diversidade de 
atores sociais, históricos e legais, culminou na introdu-
ção do artigo 227 na Constituição Federal do Brasil de 
1988, abaixo transcrita expressa os direitos da criança 
na perspectiva da proteção integral e estabelecendo os 
deveres do Estado, da sociedade e da família para o seu 
devido cumprimento. 

É dever da família, da sociedade e do Estado 
assegurar à criança e ao adolescente, com 
absoluta prioridade, o direito a vida, a saú-
de, a alimentação, a educação, ao lazer, a 
profissionalização, a cultura, a dignidade, ao 
respeito, a liberdade e a convivência familiar 
e comunitária, além de colocá-los a salvo de 
toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão 
(GARCIA, 2013, p.1051).

Porém, o maior símbolo desta trajetória de reivin-
dicações é, sem dúvida, o surgimento do Estatuto da 
Criança e do Adolescente, em 1990, definindo direitos, 
prismas e diretrizes para a política de atendimento. No 
art. 2, caput, do Estatuto da Criança e do Adolescente 
(Lei 80690-90) explicita que criança é aquela “pessoa 
de até doze anos de idade incompletos e adolescentes 
aquela entre doze e dezoito anos de idade”.

Já os direitos fundamentais têm uma prerrogativa de 
aplicação direta e integral no que tange ao nosso pen-
samento, nas nossas ações e decisões, onde prevalece 
esse olhar de proteção a infância em detrimento a real 
necessidade de respeito aos direitos de cidadania. 
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Devemos deixar de olhar para criança como um 
ser que precisa ser protegido, devido a sua fragilidade, 
quando na verdade pelo princípio da proteção deve ser 
um ser sujeito de direitos.

Com o destaque devido, além dos direitos garan-
tidos a todo ser humano, as crianças possuem ainda 
mais algumas prerrogativas, como as contidas no arti-
go 5º, caput, Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 
8069-90).

Nenhuma criança ou adolescente será objeto 
de qualquer forma de negligencia, discrimina-
ção, exploração, violência, crueldade e opres-
são, punido na forma da lei qualquer atentado, 
por ação ou omissão, aos seus direitos funda-
mentais (GARCIA, 2013, p.1053).

Assim na interpretação que obtemos no artigo 6, Es-
tatuto da Criança e do Adolescente (1990), vemos ainda 
enumerados os fins sociais, o bem comum, os direitos 
e deveres individuais e coletivos, principalmente a ca-
racterística peculiar da criança e do adolescente como 
pessoas em desenvolvimento.

No Brasil, ainda observamos, a ratificação de diver-
sas Convenções da OIT, como: a Convenção 138 da OIT, 
ratificada no Brasil pelo Decreto 4.134-2002, estabeleceu 
os parâmetros referentes a idade mínima de admissão no 
emprego não devendo esta ser inferior ao fim da escola-
ridade obrigatória, enfim que torne possível aos menores 
um desenvolvimento físico e mental mais completo.

Observamos ainda a Convenção 182 da OIT, promul-
gada no Brasil pelo Decreto 3597-2000 proíbem as pio-
res formas de trabalho infantil, como aquelas situações 
análogas a escravidão, enfim todos os casos suscetíveis 
de prejuízos a saúde, segurança ou a moral das crianças.

Em pleno século XXI é constrangedor observar que 
em muitas partes do globo o elementar direito a liber-
dade do indivíduo ainda se encontra tolhida. Embora 
formalmente extinta, a escravidão continua presente 
em muitas regiões, como: Mauritânia, Sudão, Costa do 
Marfim e Gana.

Segundo OLIVA, não se trata de escravidão de afri-
canos por países europeus e sim uma espécie de sub-
missão de nacionais pelo próprio Estado escravagista.

A prática é tolerada pelo governo desses paí-
ses em nome das antigas tradições e encarada 
com conformismo pelos escravos, a maioria 
vítima de conflitos étnicos. As crianças são 
vendidas para outras famílias, outras são es-
cravizadas e exploradas (OLIVA, 2006, p.34).

Observamos ainda em termos mundiais, a Conven-

ção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança.
Já no âmbito da Organização Internacional do Tra-

balho foram muitas as Convenções estabelecidas mos-
trando a necessidade de elaborar normas que dessem 
uma proteção maior ao trabalhador adulto e, principal-
mente, ao menor.

Dentre algumas Convenções que merecem desta-
que, podemos enumerar as seguintes: Convenções 59 e 
60 de 1937 já versaram sobre a proteção da moralidade 
do menor.

Convenção 79 de 1946 especificou sobre o traba-
lho noturno em atividades não industriais e Convenção 
127 de 1967 versou sobre o peso máximo que pode ser 
transportado por um menor.

Foi por meio da Declaração dos Princípios e Direitos 
Fundamentais no Trabalho, que todos os Membros da 
OIT, mesmo aqueles que ainda não haviam ratificado as 
respectivas Convenções assumiram um compromisso de 
respeitar, promover e realizar, de boa fé e em conformida-
de com a Constituição, os princípios relativos aos direitos 
fundamentais que são objeto dessas Convenções.

Portanto é imperativo zelar pela garantia desses di-
reitos das pessoas em processo de desenvolvimento, 
pois criar novos e outros elementos legislativos ainda 
não são métodos inerentes para se atingir a eficácia 
das normas de proteção existentes. Como a aplicabi-
lidade de mecanismos punitivos, enfim estes são os 
grandes desafios da prevenção e erradicação do traba-
lho infantil, como reais elementos de proteção destes 
indivíduos em formação. 

2 AsPECTOs GERAIs sOBRE O 
TRABALhO InFAnTIL

Com o objetivo de abordar breves considerações 
sobre o trabalho infantil em diversas fases da huma-
nidade em períodos ditos anteriores ao próprio Direito 
do Trabalho. Antes de adentrarmos nesta perspectiva de 
análise com o objetivo de situar a criança no contexto de 
completa indiferença chegando nos dias atuais; faz-se 
necessário a compreensão do termo trabalho:

Termo latim Tripalium, instrumento de tortura 
composto de três paus; da idéia de "sofrer" pas-
sou-se à de "esforçar-se", "lutar" e, em fim, "tra-
balhar". 1. Atividade humana ligada à produção 
à criação, ao entretenimento: trabalho manual 
intelectual, sendo uma. atividade profissional 
regular e remunerada (WIKIPÉDIA..., 2014).

Convém enumerar que o termo trabalho refere-se 
a instrumento de tortura, ou seja, uma forma de cas-
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tigo, como também está diretamente ligada à produti-
vidade de bens ou serviços para própria subsistência 
e dos demais integrantes da comunidade sem quais-
quer distinções.

O indício histórico da origem do trabalho infantil se 
dá no Éden; em grandes civilizações como: Egito, onde 
as crianças eram submetidas a quaisquer trabalhos 
somente necessitando de capacidade física. Grécia e 
Roma, onde a escravatura era uma instituição lícita e 
presente, escravos, crianças e adultos, como também 
aqueles adquiridos como soldo de guerra eram proprie-
dade, assim não possuindo nenhuma proteção, servin-
do via de regra, aos propósitos de seus donos.

Enfim, o trabalho em si que era forma de provimento 
do homem e da comunidade, possuíam a participação 
de todos os membros da família, inclusive as crianças 
nas formas mais variadas.

O Código de Hamurabi, primeiro diploma onde ob-
servamos a figura do menor como artesão com a finali-
dade de aprender seu ofício. Neste período observamos 
a geração de direitos e obrigações, mas a exploração ao 
trabalho do menor mantinha-se sem nenhuma evolução 
aos demais aspectos pertinentes a proteção a estes se-
res em desenvolvimento.

Na Idade Média, apresentava-se o cooperativismo e 
ainda a diferenciação entre a condição de servo que era 
considerado pessoa pertencente e integrado a terra, e a 
condição análoga de escravo que era considerado coi-
sa - propriedade; enfim todos tinham ligação hereditária 
independente de vontade tinham de prestar serviços em 
condições depreciativas e as crianças trabalhavam sem 
sequer perceber qualquer salário, na verdade muitas ve-
zes pagando.

Na Revolução Industrial, observamos inúmeras mu-
danças nas relações de trabalho, sendo elemento cau-
sador de profunda modificação na estrutura da econo-
mia familiar. Temos a introdução do maquinário que se 
sobrepunham aos produtos rurais, ocorrendo assim um 
êxodo do campo para a cidade como mão de obra ba-
rata que, diante da necessidade suportavam sem reivin-
dicar, condições desumanas de trabalho e remuneração 
- é o caso das crianças e mulheres.

No século XIX ocorre a origem da legislação de pro-
teção ao trabalho infantil, como forma de combate a 
exploração do trabalho infantil nas atividades desenvol-
vidas nas fábricas (GARCIA, 2013, p.1047). 

Na Inglaterra, em 1802, o movimento denominado 
Moral and Health Act, teve início com a redução da jor-
nada de trabalho do menor para 12 horas, com limita-
ção do trabalho noturno e também preocupações com 
a educação em si, mas sem observância dos limites da 

idade do mesmo; além da inexequibilidade no tocante 
a fiscalização efetiva dessas atividades gerando incon-
gruências na norma (OLIVA, 2006, p.47).

Na França foi observada uma dificuldade de implan-
tar normas de proteção, pois a redução da jornada e a 
retirada das crianças do trabalho nas minas iriam refletir 
no lucro e no preço dos produtos. Torna-se necessário 
elucidar que quaisquer alterações no tocante a normas 
de proteção do trabalho infantil foram movidas sob a 
ótica de que a eficiência industrial inglesa advinha das 
normas estabelecidas aos trabalhadores daquele país 
(OLIVA, 2006, p.49).

Com isso, nos anos seguintes, em 1813 foi instituído 
lei de proibição do trabalho do menor em minas e ati-
vidades laborais em domingos e feriados. Em 1841, foi 
estabelecida nova norma relativa a jornada de trabalho 
máxima de 8 horas para menores de 12 anos, proibindo 
o emprego de menores de 8 anos e de 12 horas de tra-
balho para os menores de 16 anos.

Apenas em 1878, observamos a primeira lei criada 
com o objetivo de proteger as crianças quanto ao em-
prego de sua força de trabalho e no mesmo ano obti-
vemos a consolidação de toda a legislação industrial a 
respeito desta atividade laboral.

Com o objetivo de estabelecer as regras mínimas a 
serem observadas e que garantissem o mínimo de dig-
nidade aos menores, isto influenciou diversos outros 
países, principalmente Europa.

Na Alemanha, em 1839, foram aprovadas diversas 
normas que limitavam a idade e a jornada das crianças 
e adolescentes, ainda anos mais tarde em 1853, a ne-
cessidade de observância da idade para ingressar no 
mercado de trabalho alemão.

Em 1891, com a criação do Código Industrial Ale-
mão, observou-se a vedação de atividades laborais a 
crianças e adolescentes que não estivessem compreen-
didas entre determinados horários na jornada, devendo 
ainda a reserva de tempo para que os operários meno-
res tivessem tempo para freqüentar a escola.

Na Itália, devido ao atraso no processo de industria-
lização, demorou a surgir e implementar as primeiras 
medidas de proteção do trabalho infanto-juvenil. Em 
1873, as crianças e adolescentes estavam desobriga-
dos a trabalhar, mas não se permitia inferir que esta-
vam proibidos de exercer atividades laborais. Assim, 
em 1886, estabelecia a admissão ao trabalho aos nove 
anos, sem outras normas que versassem sobre o tema 
em idades superiores. 

Nos anos subseqüentes, vemos a tentativa de es-
tabelecer leis abordando sobre a matéria, mas as pri-
meiras normas tendentes a abolir o tráfico de crianças 
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foram colocadas para segundo plano, sob a alegação de 
que o Estado não poderia intervir na família.

Em seguida, sucederam leis com medidas proteto-
ras na Áustria (1855), Suíça(1877), Rússia (1882), Bél-
gica (1888), Holanda (1889) e Portugal (1891).  
Importante se faz ressaltar que a Igreja não se absteve 
sobre a situação da exploração do trabalho infantil, ins-
tituindo em 1891 a Encíclica Rerum Novarum do Papa 
Leão XIII, onde a mesma apoiava a interferência estatal 
nas atividades laborativas, pois era um dever da autori-
dade pública o zelo e a conservação da integridade físi-
ca, intelectual e moral das crianças que se encontravam 
naquela situação (OLIVA, 2006, p.46). 

Várias encíclicas subseqüentes não obrigavam nin-
guém a interferir e modificar os posicionamentos quan-
to ao trabalho infantil, mas serviam de instrumento de 
orientação para a reforma legislativa de vários países.

Somente no início do século XX, os Estados Unidos 
apresentaram normas relativas ao emprego de crian-
ças, mas as tentativas legislativas fracassaram recor-
rentemente. 

Vincularemos ainda a características presentes em 
pleno século XXI que é ainda constrangedor observar 
que em muitas partes do globo praticas laborativas 
transgridem o elementar direito a liberdade do indivíduo.

A Índia é um dos piores lugares no mundo com rela-
ção ao trabalho infantil. Mas também é de lá o homem 
que acabou de ganhar o prêmio Nobel da Paz, justamen-
te porque luta contra isso e já salvou 80 mil crianças do 
trabalho forçado.

Kailash arrisca a vida todos os dias para salvar crian-
ças do trabalho escravo e dar a elas a chance de ter 
uma família, estudar, ter direito a infância. Há 35 anos, 
ele percorre a Índia, um dos países mais populosos do 
mundo, nesse tipo de missão resgatando crianças ex-
ploradas pelas máfias do trabalho escravo para levar 
aos abrigos.

No Rajastão, fica Bal Ashram, um dos abrigos para 
crianças da organização fundada por Kailash Satyar-
thi, chamada "Bachpan Bachao Andolan", que significa 
"Movimento para Salvar a Infância". E Bal Ashram é um 
santuário, pois as crianças recebem carinho, alimenta-
ção, educação e na verdade novas perspectivas para um 
futuro. Explica Kailash:

A criança dentro de mim nunca pode morrer. 
Porque quando crescemos e envelhecemos, 
nós perdemos a coisa mais bonita na vida que 
é a infância. Infância é liberdade, é pureza, é 

simplicidade, transparência, alegria. Isso não 
pode morrer. Eu sinto que eu sou como um 
deles. Então quando eu liberto um deles, eu 
liberto a mim mesmo1. 

O pensamento basilar para se manter neste árduo 
trabalho gira em torno de três pedidos básicos que as 
crianças do mundo tenham paz, liberdade, educação e 
dentro do possível cabe a nós amenizarmos as marcas 
do sofrimento e sim deixarmos profundas impressões 
de amor, alegria, esperança, que vão ser meios impor-
tantes para o futuro dessas crianças. 

3 EVOLUÇãO DO TRABALhO InFAnTIL

Diante da necessidade geral do Estado utilizar seu 
poder-dever de intervir com a finalidade precípua de as-
segurar um verdadeiro equilíbrio nas relações de trabalho. 

Analisamos a visão de Sussekind, onde o objeto 
buscado com este posicionamento do Estado era as-
segurar um mínimo de direito básico irrenunciável aos 
trabalhadores, desta forma vemos o surgimento da idéia 
de internacionalização da legislação social-trabalhista. 

Isto é fruto de diversas idéias sobre o elemento hu-
mano nas muitas fases e contextos da história mundial.

Como o Direito do Trabalho não é uma disciplina 
adstrita a uma legislação de determinado País, dado 
os aspectos específicos das relações trabalhistas essa 
matéria passou a permear as peculiaridades dos diver-
sos países adquirindo as características específicas dos 
mesmos num caráter de instituto protetivo.

Um dos importantes elementos do Direito Internacio-
nal Público é a busca constante em promover as con-
venções, tratados e normas internacionais com respei-
tos as matérias de ordem social, econômica e política.

3.1 BREVE CONTEXTO INTERNACIONAL 

Com a análise proposta, as constituições e institutos 
normativos dos países passaram a tratar o Direito do 
Trabalho dos indivíduos de forma diferenciada, e por-
tanto, a constitucionalizar os direitos trabalhistas.

A Conferência de Berlim, em 1890, foi o momento 
balizador na história do Direito Internacional do Traba-
lho, onde treze países buscaram definir e assumir um 
compromisso de fixar os aspectos trabalhistas em am-
bientes de trabalho insalubres, perigosos e penosos 
com a finalidade de modernizar a legislação trabalhista 

1 Entrevista gravada no Fantástico exibido no dia 02/11/14 
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no sentido de vedar o trabalho de menores nestes locais 
(OLIVA, 2006, p.53).

Anos mais tarde após a Primeira Guerra Mundial 
(1914-1918), na França instalou-se a Conferência da Paz 
uma comissão internacional sobre a legislação interna-
cional trabalhista com o objetivo de iniciar os estudos 
sobre uma real regulamentação das relações de traba-
lho (OLIVA, 2006, p.54). 

Após a aprovação do documento resultante deste 
estudo, com poucas alterações, este foi ratificado pela 
Conferência, ficando marcado pela inclusão da defesa, 
do interesse social e da garantia dos preceitos básicos 
do ser humano. 

Esta etapa histórica internacional se integrou ao Tra-
tado de Versalhes que foi, segundo a opinião pública, 
o ponto crucial de consagração do Direito do Trabalho.

Assim, no âmbito do Direito do Trabalho na esfera 
mundial, observa-se de forma inquestionável, a institui-
ção da Organização Internacional do Trabalho, através 
do Tratado de Versalhes com a necessidade de pro-
longar as discussões sobre os pontos relevantes da 
disciplina como a criação e efetivação de normas que 
busquem condições melhores do meio ambiente do tra-
balho e das relações dela decorrentes, como: a dos em-
pregados como os empregadores (OLIVA, 2006, p.54). 

3.1.1 Organização Internacional do Trabalho – 
sua formação e ações

As ações da OIT representaram uma quebra de pa-
radigmas contra a desenfreada exploração do trabalho 
humano decorrente da evolução histórica mundial, sen-
do encaminhada para o fortalecimento de uma nova le-
gislação voltada a dignidade da pessoa humana.

Observamos no Tratado de Versalhes, o estabeleci-
mento de outros aspetos relativos ao trabalho da crian-
ça; como a limitação de atividades a menores e que 
estas busquem como finalidade precípua a instrução, 
a formação técnica e o adequado desenvolvimento fí-
sico, preconizando a erradicação do trabalho infantil e 
estabelecendo paradigmas quanto a erradicação desta 
atividade laboral.

Como o papel da OIT não observa aspectos impo-
sitivos sobre os países membros, assim as decisões 
estabelecidas nesta organização dependem do aval dos 
participantes para que estas decisões se materializem 
e formem resoluções vinculadas no escopo normativo, 
enfim mesmo aqueles que ainda não tenham ratificado 
as respectivas Convenções assumiram um compromis-
so de respeitar, promover e realizar, de boa fé e em con-
formidade com a Constituição.

Dentre as principais normas estabelecidas desde a 
sua criação até o momento presente sobre o tema em 
estudo e ratificadas posteriormente pelo ordenamento 
pátrio, temos: a redução da jornada de trabalho, Con-
venção 05 enumerou a admissão da idade mínima para 
trabalhar no âmbito industrial; Convenção 06 predispõe 
sobre a proibição do trabalho noturno aos menores de 
18 anos e de atividades industriais.

No contexto dos primeiros anos da Organização In-
ternacional do Trabalho, vemos o estabelecimento e a 
consagração de normas de trabalho com seu efetivo 
estabelecimento.

Observamos ainda, antes da eclosão da Segunda 
Guerra Mundial, o estabelecimento de muitas Conven-
ções que passou a tratar da idade mínima para admis-
são no trabalho marítimo, na agricultura, nos paióis 
e foguistas quanto da intensa utilização de meios de 
transporte de propulsão a vapor; obrigação de exames 
médicos dos menores de dezoito anos na marinha, 
seguro enfermidade estendido aos aprendizes, seguro 
invalidez aos trabalhadores domésticos, profissionais 
liberais, demais trabalhadores e também estendidos 
aos menores, enfim consagrações e estabelecimentos 
adstritos  a maioria dos trabalhadores.

Com a Segunda Guerra foi observada uma interrup-
ção momentânea das atividades constituídas neste pro-
cesso, mas em 1944 foi estabelecida com a Declaração 
da Filadélfia uma carta de princípios e objetivos da OIT. 

Segundo a descrição realizada por Arnaldo Sus-
sekind, que versa sobre a plenitude de emprego e a ele-
vação da qualidade de vida, observamos os seguintes 
preceitos: a locação dos trabalhadores em atividades 
condizentes com suas habilidade e conhecimentos, for-
mação profissional, justa participação dos trabalhado-
res nos frutos do trabalho, salário mínimo condizente, 
melhoria das condições laborais, extensão das medidas 
segurativas, proteção a infância, igual oportunidade 
para todos, dentre outras prerrogativas. 

A Declaração da Filadélfia sob os aspectos de que o 
trabalho não é uma mercadoria, liberdade de expressão 
e associação, a pobreza como ponto constante de peri-
go para a prosperidade dos indivíduos e ainda a luta pela 
igualdade de tratamento entre os trabalhadores anteci-
pavam de certa forma a adoção pelos países a Carta das 
Nações de 1946 e a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos de 1948. 

O ponto em comum destes dois instrumentos nor-
mativos é a reafirmação do principio que o mundo deve 
ser baseado na justiça social, elementos presentes até 
hoje na OIT.
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3.1.2 As medidas de proteção da OIT sobre 
o Trabalho Infantil e sua eficácia no mundo 
jurídico

A Organização Internacional do Trabalho sempre 
esteve como elemento propositivo à temática da pro-
teção dos direitos humanos da criança, não deixando 
de enumerar a Conferência de Berlim de 1890 tratava 
sobre o tema deixando clara a necessidade de uma vi-
são mais apurada e uma necessária intervenção estatal 
nesta área. 

Assim com a formação desta Organização e a forma-
lização de seus instrumentos, além de sua vinculação à 
ONU a proteção aos trabalhadores, especificamente as 
crianças passaram a fazer que o mundo adotasse uma 
postura diferenciada na adoção das normas de Direito 
Internacional do Trabalho.

As Convenções objetivam constituir normas gerais 
para os Estados signatários, incluindo no seu ordena-
mento as respectivas prescrições constitucionais. Já as 
Recomendações surgem como elementos de sugestão 
e de possível adoção pelo direito nacional, por quaisquer 
das fontes do próprio Direito.

Um alerta se faz necessário é que o trabalho infantil 
apresenta ainda muitos pontos de conflito com os Direi-
tos Humanos, apesar de tanto as Convenções como as 
Recomendações buscarem a internacionalização dessa 
tutela jurídica.

Apesar dos países membros ainda precisarem ratifi-
car estes instrumentos muitas das Convenções estabele-
cidas mostraram a necessidade de abordar sobre normas 
que dessem uma proteção maior ao trabalhador menor.

Dentre algumas Convenções merecedoras de des-
taque, podemos enumerar as seguintes: Convenções 
59 e 60 de 1937 já versaram sobre a proteção da mo-
ralidade e da redução da idade de trabalho do menor 
em determinadas atividades, além de revisarem outros 
importantes diplomas, como: a Convenção 05 e a 33 
(GARCIA, 2013).

Já a Convenção 79 de 1946 especificou sobre o tra-
balho noturno em atividades não industriais, a Conven-
ção 93 que estipulou critérios positivos sobre as férias 
a sua duração durante o ano laborativo e a Convenção 
127 de 1967 que versou sobre o peso máximo que pode 
ser transportado por um menor (GARCIA, 2013). 

A Convenção 182 de 1999 regulamentou a proibição 
das piores formas de trabalho infantil, além das ime-
diatas e necessárias ações a serem tomadas para sua 
erradicação (GARCIA, 2013). 

Dentre os inúmeros instrumentos normativos que 
abordaram sobre o tema do trabalho infantil, todos ti-

nham um ponto em comum, visavam promover a prote-
ção e inserção destes indivíduos na sociedade através 
de métodos que atendam suas necessidades básicas.

Com a crescente integração entre os povos nas mais 
diversas esferas tornando impossível a observação dos 
países como totalmente independentes sem suprir as 
suas carências básicas.

Tem-se o trabalho infantil como ponto peculiar, aon-
de o crescimento e desenvolvimento dos países vêm 
com as atividades laborativas, o lucro e infelizmente 
com a exploração desta mão de obra, assim observou-
-se a necessidade de criar mecanismos de controle com 
a finalidade de coibir o uso indiscriminado desta mão de 
obra. 

Por isso, a OIT estabeleceu um enfoque mais apura-
do sob esta atividade laboral desenvolvendo programas 
que permitam mapear a exploração de crianças e ado-
lescentes no mercado de trabalho.

3.2 BREVE CONTEXTO NACIONAL

Conforme apontado por Orlando Gomes, o Brasil foi 
um País que por “não ter tido tempo histórico”, apre-
senta inúmeros aspectos que não se refletiram tanto na 
própria história do trabalho e também no próprio direito 
no mundo (GOMES, 2012, P.6).

Apesar de ser um jovem País, o Brasil não se furtou a 
regra de se preocupar com a regulamentação do traba-
lho das crianças que se apresenta com um pouco mais 
de um século.

3.2.1 Os principais precedentes do Trabalho 
Infantil

Assim é possível e faz-se necessário dividir a experi-
ência histórica brasileira em fases, como: escravidão, a 
independência e a Revolução de 30, onde abordaremos 
o contexto especifico do trabalho das crianças. 

A exploração aqui no Brasil está presente desde o seu 
descobrimento, onde a colonização e seu povoamento fo-
ram tardios, assim nesta época o País sofreu toda sorte 
de abusos e que no caso das crianças que embarcaram 
nas naus já iniciavam suas atividades laborais, trabalhan-
do como pajens e a uma exploração exaustiva de suas 
forças físicas, como a realização dos piores trabalhos 
existentes beirando até atividades sexuais.

Visando corroborar para o desenvolvimento, a mão 
de obra abundante e barata foi encontrada como solu-
ção na escravidão de negros e índios para assim traba-
lhar nas lavouras. O lucro fácil foi possibilitado com esta 
atividade e a situação de crianças e adolescentes filhos 
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dos escravos eram aviltantes como em qualquer parte 
do mundo.

Desta forma, após a abolição, as crianças órfãs 
e pobres passavam a trabalhar nas fazendas e casas 
grandes continuando aí a série de abusos, explorações 
mais do que os próprios filhos de escravos.

Em decorrência da crise econômica, desemprego, a 
criminalidade e a preocupação da sociedade da época 
em solucionar estes problemas; observou-se que as 
explorações dos menores foram relegadas a segundo 
plano, sendo o trabalho deles aceito e estimulado.

No Brasil, com o passar dos anos e somente em 
1825, através de José Bonifácio de Andrade na repre-
sentação a Assembléia Geral, tentou evitar os reiterados 
abusos sofridos pelos menores propondo o limite etário 
para os trabalhos insalubres e pesados.

As idéias propagadas que se encontram presentes 
até os dias atuais e permanecem entranhados na cultura 
pátria, com apoio de doutrinadores, que afirmavam o 
inicio precoce da atividade laboral de crianças faziam 
que as mesmas diminuíssem as possibilidades de entrar 
na marginalidade, ajudando assim os pais na manuten-
ção da família colaborando no seu sustento. Segundo 
Sérgio Pinto Martins:

que é melhor, muitas vezes, o menor estar 
trabalhando do que ficar nas ruas, furtando 
ou ingerindo entorpecentes, mostrando uma 
situação de descaso para com as crianças e 
os adolescentes brasileiros (MARTINS, 2012).

A abolição da escravatura apresentou-se como mar-
co de grande relevância no Direito do Trabalho no Brasil; 
as demais leis anteriores, como: Lei do Ventre livre, a Lei 
Saraiva Cotegipe estabeleciam a liberdade dos escravos 
e seus filhos das atividades extenuantes, humilhantes e 
rentáveis que predominavam na época.

Com a independência observou-se a necessidade de 
impor limites ao trabalho infantil, assim foi promulgado 
o Decreto n.1313-1890, regulamentou as atividades de 
crianças em fábricas, como também, estabeleceu uma 
nova constituição prevendo liberdades individuais e co-
letivas, sendo esta a primeira que temos notícia.

3.2.2 O direito brasileiro como instrumento 
de combate ao Trabalho Infantil 

 Antes da Consolidação das Leis do Trabalho, 
ocorreram outras normas de proteção ao trabalho in-
fantil, além dos preceitos presentes nos direitos funda-
mentais, pois não é possível tratarmos de uma relação 

justa de trabalho sem a expedição e o devido cumpri-
mento dos mesmos. Na Carta Constitucional de 1934 
já trouxe inúmeros e importantes preceitos trabalhistas, 
como: salário mínimo regional, repouso semanal, limite 
na jornada de trabalho, férias anuais, assistência médi-
ca dentre outros e ainda instituiu a Justiça do Trabalho 
com a finalidade de dirimir questões entre empregados 
e empregadores (OLIVA, 2006).

A Carta Constitucional de 1937 sofreu influência da 
Carta del Lavoro, editada por Mussolini em 1927 para 
ser o documento fundamental da Itália fascista. Esta 
Carta previa o sindicalismo livre, mas com sindicatos 
reconhecidos pelo Estado e por ele fiscalizados, detendo 
o poder de representação patronal ou profissional, para 
defesa dos interesses; além de prever também a Ma-
gistratura do Trabalho, órgão responsável para dirimir 
as controvérsias, mesmo que incidam sobre as obser-
vâncias das normas e convenções existentes. Existem 
dispositivos na Carta Constitucional que reproduzem 
características da carta fascista, sendo elemento inte-
grante na elaboração de Títulos da CLT, mesmo que hoje 
tenham sofrido alterações.

A Constituição de 1946 rompeu com a era da ditadu-
ra Vargas, trazendo dispositivos de proteção dos traba-
lhadores ampliando as antigas conquistas, transformou 
também a justiça do trabalho, até então de natureza ad-
ministrativa e órgão do poder judiciário.

Vários direitos individuais foram instituídos, inclusi-
ve a proibição de diferença salarial para a mesma ativi-
dade, por motivo de idade, sexo, nacionalidade e esta-
do civil, a obrigatoriedade do ensino primário gratuito, 
ministrar aprendizagem aos trabalhadores menores, na 
forma estabelecida na lei.

A Constituição de 1967 trazendo outros dispositivos 
de proteção do trabalho introduzindo como norma cons-
titucional o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, 
obrigatoriedade do ensino primário e da aprendizagem, 
mas houve um grande retrocesso ao suprimir a vedação 
de discriminação salarial em razão da idade e da redu-
ção do ingresso no mercado de trabalho para 12 anos.

Na atual Constituição de 1988, temos a apresen-
tação do maior número de direitos trabalhistas, tanto 
urbanos como rurais pautadas pela proteção incondi-
cional do trabalhador. 

De forma excepcional, esta Carta consagrou a pro-
teção integral das crianças e adolescentes, como um 
dos princípios básicos, em seu art. 7°, XXX, XXXIII e 
artigo 227 e parágrafos. No âmbito infraconstitucional, 
a Consolidação das Leis Trabalhistas consolidou a ma-
téria em questão. 

Então, dessa forma, Constituição Federal do Brasil 
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de 1988 encontra-se à frente da convenção, pois es-
tabelece a idade mínima para trabalho aos dezesseis 
anos, sem que seja em local insalubre ou perigoso, ou 
menor de dezesseis e maior de quatorze anos na condi-
ção de aprendiz. 

No Brasil, observamos inúmeras disposições prote-
tivas e relativas ao Trabalho Infantil. Além da ratificação 
de diversas Convenções da OIT, o Brasil foi além, tra-
zendo o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n°. 
8069-90) enumerando uma ampla proteção ao menor. 

Já no âmbito da Organização Internacional do Tra-
balho foram muitas as Convenções adotadas pelo Bra-
sil são um parâmetro que o sistema jurídico do País, 
procura adotar conjuntamente com a elaboração de 
normas que dessem uma proteção maior ao trabalhador 
menor, devido a relevância do tema tratado.

A Convenção 138 da OIT, ratificada no Brasil pelo 
Decreto 4.134/2002, sem dúvida merece um destaque, 
pois estabeleceu os parâmetros de grande extensão 
ao trabalho infantil atingindo todos os setores de ati-
vidades. 

Devido a sua dimensão esta convenção possui 
profunda influência no direito de todos os países que 
compõem, tratando- se de um instrumento adaptável 
a realidade de cada ordenamento jurídico das nações 
que a ratificaram, visando amenizar quaisquer conflitos 
internos e externos. 

Nesta convenção é atividade infantil laborativa em 
“serviços leves” a partir de 13 anos, além de autorizar o 
trabalho em geral a partir dos 14 anos, sobretudo, nos 
países cuja economia e educação não sejam devida-
mente desenvolvidos. 

Enfim, esta convenção contribuiu para a elaboração 
da Constituição Federal de 1988, no item relativo a proi-
bição do trabalho aos menores de 14 anos, salvo na 
condição de aprendiz.

Já a Convenção 182 da OIT, promulgada no Brasil 
pelo Decreto 3597/2000 proíbem as formas de trabalho 
infantil, como aquelas relacionadas a escravidão, tráfico 
de crianças, trabalhos forçados, prostituição, recruta-
mento de menores para as atividades ilícitas, enfim to-
dos os casos suscetíveis de prejuízos a saúde, seguran-
ça ou a moral das crianças e ainda ações visando sua 
imediata eliminação. 

Dentre as modalidades mais lesivas a Convenção 
permitiu que o ordenamento jurídico pátrio estabeleces-
se sua especificidade. 

Em 1988 foi aprovada e entrou em vigor a Conven-
ção sobre os Direitos da Criança que consagrou o Prin-
cípio da proteção integral, como signatário o Brasil se 
obrigou a respeitá-la.

4 AsPECTOs ATUAIs DO TRABALhO 
InFAnTIL

4.1 NOÇÕES INTRODUTÓRIAS

As normas de proteção ao trabalho infantil se justi-
ficam em razão da titularidade de direitos fundamentais 
inerentes ao ser humano, gerando o chamado princípio 
da proteção integral. 

O objetivo a ser buscado é assegurar a este ser o 
pleno desenvolvimento físico, moral e social possuindo 
uma infância com amplas oportunidades. Devido a isso 
observamos a razão por que certos trabalhos, em de-
terminadas condições são terminantemente proibidos a 
menores.

Existe um questionamento sobre o fato de os me-
nores não poderem trabalhar, contudo, não é vedado 
todo trabalho ao menor, pois o menor de dezoito anos e 
maior de dezesseis pode trabalhar, desde que não seja 
em locais perigosos e insalubres e que não seja em con-
dições degradantes e nos casos dos menores a partir de 
quatorze anos na condição de aprendiz.

4.1.1 Fundamentos do Trabalho Infantil 
quanto a idade, em locais prejudiciais a 
formação e ao trabalho noturno

São considerados trabalhos prejudiciais a moralida-
de do menor aqueles que prestados de qualquer forma 
em teatros, revistas, boates; em empresas circenses; na 
produção de periódicos, cartazes, pinturas, emblemas 
e imagens; em vendas a varejo de bebidas alcoólicas. 

Algumas destas atribuições podem ser autorizadas 
previamente pelo Juiz da Infância e Juventude, obser-
vando-se as questões referentes ao desenvolvimento 
físico, psíquico e social cabendo ao juiz, no caso de 
contrariedade obrigar o menor a abandonar o trabalho e 
a empresa restituir o menor a todas as facilidades para 
mudar de função.

Outras ocorrências de trabalho infantil, cujo conheci-
mento e fiscalização é primordial são: o trabalho infantil 
no âmbito familiar, aqueles que trabalham diretamente 
com os pais e parentes e em função e ou a favor deles, 
seja na própria residência ou em outro local.

A atividade presente no ambiente doméstico, sendo 
a mais recente preocupação da Organização Internacio-
nal do Trabalho, pois se trata de uma chaga oculta entre 
as paredes dos lares do Brasil e do Mundo; tornando-se 
um problema amplamente ignorado. 

As atividades são as mais diversas, sem levar em 
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condição sua capacidade física, como: limpar, cozinhar, 
cuidar dos filhos de seu empregador e ainda realizar as 
atividades pesadas na casa, lhes privando dos muitos 
direitos que as legislações brasileira e internacional re-
conhecem as crianças.

O trabalho infantil em benefício de terceiros é toda 
aquela atividade laboral em que, direta e indiretamente, 
beneficie economicamente o terceiro, configurando-se 
ai uma espécie de exploração. Desta forma, por con-
ta própria é aquele exercido pela criança e adolescente 
sem vinculação a família ou a terceiro. 

São inúmeros casos de abandono ou afastamento 
do lar em que o sustento passa a se dar desta forma. 
Como exemplos, temos: flanelinhas, catadores de papel, 
latas e lixo. O trabalho exercido por crianças na televi-
são não possui regulamentação clara e sua participação 
costuma ser regulamentada por meio de permissões 
adquiridas pelo Juizado de Menores o que é uma exce-
ção aos instrumentos normativos que proíbem o traba-
lho infantil.

O trabalho artístico infantil não é uma atividade a 
ser abolida, mas devendo ser fiscalizada e normatizada, 
respeitando a condição da criança, seu desenvolvimen-
to físico e mental e não levando apenas em considera-
ção a audiência pública e lucro. Para os instrumentos 
normativos, o trabalho infantil é que deve ser eliminado 
quando executado em desacordo aos parâmetros cons-
titucionais e legais que o regem e disciplinam.

4.1.2 Fundamentos do Trabalho Infantil em 
condições insalubres, perigosas e penosas

A Constituição Federal assegura aos trabalhadores 
urbanos e rurais adicional de remuneração quanto ao 
exercício de atividades penosas, insalubres e perigosas, 
no seu art. 7, XXIII. A lei ordinária de duas atividades, 
faltando a regulamentação do trabalho penoso.

Na CLT, art. 405, I enumera a não permissão ao me-
nor a trabalhos em locais e serviços perigosos ou insa-
lubres, também não se reportando a atividade penosa.

Conforme Oris de Oliveira (apud CORREA; VIDOTTI, 
2005), antes dos dezoito anos, a Constituição proíbe, 
sem excepcionar, qualquer trabalho em locais ou servi-
ços em que haja periculosidade ou  insalubridade.

É sabido que o trabalho insalubre é aquele que 
aos poucos degrada e diminui a resistência e a saú-
de da pessoa. 

Já o insalubre é aquele que detém no ambiente de 
exercício das atividades a presença de elementos agres-
sivos a saúde, devendo se precaver através de níveis de 
segurança estabelecidos pelo Ministério do Trabalho e 

Emprego.
Assim, segundo Carrion (2013, p.193) “inflamáveis, 

explosivos e eletricidade são as únicas fontes juridica-
mente conhecidas como produtoras de periculosidade 
com efeitos remuneratórios trabalhistas”.

Diferente do que ocorre com a insalubridade em 
ambientes que também se verifique a periculosidade, a 
pessoa exposta pode não sofrer riscos, mas um único 
caso pode ser fatal.

Já o trabalho penoso é aquele que deriva de um 
maior desgaste físico e psíquico, sendo sua descrição 
relativizada, por que uma determinada atividade pode 
ser penosa para uma criança ou idoso e não ser para 
um ser de meia idade.

Há também o trabalho infantil em atividades ilícitas, 
sendo esta área que apresenta situações de maior dano 
e prejuízo a criança e ao adolescente. 

Sua fiscalização é necessária e prioritária, havendo 
uma necessidade de maior integração com os órgãos 
policiais.

5 EFETIVIDADE E A nECEssIDADE DE 
TIPIFICAÇãO nORmATIVA

Com a observância das diversas características 
descritas do trabalho infantil, vemos que as marcas 
deixadas nas vidas das crianças sofrem pela falta de 
perspectiva, enfim de submissão.

Enfim, a única perspectiva é trabalhar sob qualquer 
condição, pois a importância maior está na produção, o 
instrumento de troca de seu produto de trabalho por va-
lores irrisórios e no dia seguinte tudo se reinicia, como 
um circulo vicioso sem nenhuma qualidade ou previsão 
de um futuro melhor.

Apesar de existência em todos os campos de normas 
em que o Brasil ratificou e também elaborou, vemos um 
grande número de crianças e adolescentes no mundo e 
no Brasil ainda buscando o direito de ter direitos efetivos 
e aplicáveis.

É vergonhoso observarmos no Brasil, desde a abo-
lição da escravatura até os dias atuais a subsunção de 
razões pelas quais a criança não deveria ter a obrigação 
de trabalhar, pois provocam uma tríplice exclusão: na 
infância, perde a oportunidade de aprender, descansar, 
brincar e na fase adulta este ser, perde oportunidades 
reais de trabalho pela falta de qualificação e por fim na 
velhice, a perspectiva são de não ter condições dignas 
de sobrevivência.

Observamos a dificuldade do Estado em combater 
a problemática social, cultural, educacional através de 
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partidos e de uma regulação flexível do trabalho das 
crianças, assim viabilizou a entrada destes indivíduos 
em desenvolvimento no mercado de trabalho. 

Além do extenso período de desmandos governa-
mentais e políticos que levaram a um momento que não 
deve ter mais volta. É a busca da necessidade de um 
resgate de valores e de princípios que são imprescin-
díveis, mas devido a questões relativa a época que nos 
encontrávamos eram relegados a segundo plano. 

Portanto, é imperativo constitucional e de compe-
tência de todos os brasileiros darmos um basta a todas 
as transgressões aos direitos fundamentais que vieram 
afrontar a dignidade da pessoa humana e dos direitos 
das pessoas em desenvolvimento.

Assim diante de todos os instrumentos normativos, 
vimos a prevalência desse olhar de proteção a infância, 
e não o olhar aos direitos da cidadania. Não podemos 
continuar a observar a criança como ser frágil por isso a 
necessidade de proteção, mas sim a um ser que possui 
reiteradamente seus direitos totalmente tolhidos.

6 COnCLUsãO

O trabalho infantil é um problema que afeta o mun-
do todo. Milhões de crianças e adolescentes perdem a 
infância e a adolescência, porque precisam ou são obri-
gados a trabalhar e este fato ficou evidenciado no de-

correr deste trabalho. Apesar de abordarmos os muitos 
documentos legais existentes no nosso ordenamento 
pátrio, torna-se obstante constatar a ineficácia da fisca-
lização na aplicabilidade das normas protetoras destes 
instrumentos, violando em muitos casos os preceitos 
fundamentais.

Enumerar os aspectos sociais, históricos e legais, 
observamos muitos preceitos intimamente interligados 
que são objeto principal na estipulação do dano ao ser 
humano.

 Precisamos pensar a criança como parte de um 
todo que forma a sociedade e o mundo. Desta forma, 
homens, mulheres, idosos e também as crianças, enfim 
todas as classes sociais tem obrigações, mas também 
direitos fundamentais básicos que devem ser buscados 
e preservados. 

Assim, não podemos ficar satisfeitos enquanto hou-
ver crianças sob esta situação de risco e de exploração, 
devemos avançar no nosso modo de pensar e tratar as 
crianças com o merecido respeito destinado aos indiví-
duos que as mesmas são e passar a ver a educação e os 
demais direitos como elemento prioritário.

Desta forma, como indivíduos, formadores de opi-
nião e consumidores, devemos passar do ostracismo 
para a luta em atingir a meta da erradicação, que na ver-
dade não é apenas tarefa do Estado, dos instrumentos 
normativos e sim de cada cidadão do mundo.
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Resumo
Diante da problemática crescente dos resíduos sólidos urbanos (RSU), os caminhos para a sustentabilidade 
requerem a interpretação e discussão das diretrizes jurídico-ambientais por meio dos preceitos normativos 
postos na Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). Considerando que a gestão e o gerenciamento do RSU 
devem ponderar os vieses técnico e socioambiental para a maioria dos municípios brasileiros, o presente artigo 
procura levantar tal assunto a partir do cenário jurídico contido na Lei federal n. 12.305/2010 e Decreto federal n. 
7.404/2010. Ademais, este ensaio teórico utiliza-se do método dissertativo-bibliográfico.  Por fim, defende-se a 
ideia da gestão participativa dos atores sociais como gestão integrada de resíduos sólidos e instrumento para a 
justiça socioambiental. 

PALAVRAS CHAVE: Resíduos sólidos urbanos (RSU). Sustentabilidade. Justiça socioambiental. Diretrizes jurídico-
ambientais. Lei federal n. 12.305/2010.  

LEGAL AND ENVIRONMENTAL GUIDELINES OF THE URBAN SOLID WASTE: THE RIGHT TO 
SUSTAINABILITY

Abstract
In light of the growing issue of urban solid waste (USW), the move towards sustainability calls for the 
interpretation and discussion of legal and environmental guidelines throw the normative requirements in 
line with the National Policy on Solid Waste (NPSW). Whereas tenure and management of USW must be a 
technical and socio-environmental perception of the most Brazilian cities, the present article strikes to 
consider that subject from the legal scenario described in the Federal Law n. 12.305/2010 and Federal Decree n. 
7.404/2010. Moreover, the written uses a bibliographic method. Therefore, It defends the idea of participatory 
management, which social actors has been the solid residue integrated management and instrument to 
socio-environmental justice.         

KEYWORDS: Urban solid waste (USW). Sustainability. Socio-environmental justice. Legal and environmental 
guidelines. Federal law nº 12.305/2010.
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1 InTRODUÇãO

Sob o olhar da tão debatida estratégia da sustentabi-
lidade vê-se que preservar o meio ambiente, assegurar a 
manutenção da saúde pública e promover o desenvolvi-
mento econômico é um grande desafio jurídico-político. 
Pois se abrange não apenas o cumprimento de normas 
gerais federais, mas também, especificamente no es-
tudo deste artigo, a implementação ambiental e social-
mente adequada dos serviços de coleta, destinação e 
disposição final dos resíduos sólidos frente às diretrizes 
da política normativa da Lei federal n. 12.305/2010.

Quanto à estratégia da sustentabilidade, apresentam-
-se duas perspectivas (LEFF, 2001): a visão tecnicista e 
a visão socioambiental. Concretamente, a destinação ou 
disposição final inadequada dos resíduos sólidos resulta 
em graves problemas de desperdício de materiais que 
podem ser usados em reciclagem ou reaproveitamento, 
além de trazer enormes desafios para a estratégia da 
gestão ambiental urbana (MILARÉ, 2011). 

Afinal, para atender ao binômio desenvolvimento 
e sustentabilidade, o tema ganhou nova relevância 
após a publicação, em 2010, da Lei federal n. 12.305, 
instituidora da Política Nacional de Resíduos Sólidos 
(PNRS). A referida lei exige que municípios envoltos 
nos problemas dos lixões, destacadamente os inte-
grantes de áreas de interesse turístico ou populosos 
(com mais de 20 mil habitantes), elaborem planos de 
gestão integrada e estabeleçam processos de partici-
pação social para obter melhores resultados na gestão 
dos resíduos sólidos (art. 19). 

Com a PNRS surgem elementos teóricos essenciais 
para concepção de um Plano Municipal de Gestão Inte-
grada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) - modus operandi 
daquela lei. O PMGIRS é imprescindível à captação de 
recursos econômicos do governo federal (Ministério 
das Cidades; idem, Decreto federal n. 7.404/10 e Lei 
federal n. 10.257/2001) para preservação do meio am-
biente, desenvolvimento regional, geração de emprego 
e renda (art. 6º), e custeamento das tecnologias limpas 
de empresas privadas e seus serviços. 

Então, o que preconizam as diretrizes jurídico-am-
bientais da Lei da PNRS frente ao novo direito de sus-
tentabilidade?

Para responder à questão é preciso apreciar além da 
Lei federal n. 12.305/2010 (incluindo o Decreto federal 
n. 7.404/2010), a doutrina do Direito Ambiental, artigos 
científicos de cunho interdisciplinar e outras normas 
federais. Interpretando-se as diretrizes e os objetivos 
presentes na PNRS, a considerar o direito à sustentabi-
lidade por dois vieses: tecnicista da lei e socioambien-

tal da realidade vivida em quase totalidade das cidades 
brasileiras. Com a importância de tais apontamentos do 
cenário jurídico quanto aos planejamentos (diretrizes, 
metas, estruturas) sobre gestão e gerenciamento do 
RSU é possível se ter um “norte teórico” para a elabora-
ção de um PMGIRS. Nesses resultados, inclui-se o fator 
exemplificativo da necessidade ou possibilidade de ge-
renciamento integrado de resíduos por empresa privada 
Biogas Nordic AB, na cidade de Santa Cruz, RN.

Por conseguinte, o presente texto tem como objetivo 
de análise as diretrizes jurídico-ambientais da política 
normativa Lei federal n. 12.305/2010, interpretando-
-se os principais fins dessa norma geral em relação ao 
conteúdo interdisciplinar das temáticas: produção, con-
sumo sustentáveis, resíduos e justiça socioambiental. 
Isto é, identificando-se naquela lei os pontos de dis-
cussão de problemas ambientais, sociais, econômicos, 
administrativos, que também são de interesse jurídico. 
Para tanto, faz-se uso da metodologia bibliográfica (GIL, 
2010) somada à análise de livros e leis pelo método des-
critivo político-normativo (DYE, 2005).

 Para alcançar tal fim, as proposições deste artigo 
científico se dividem em duas partes ou capítulos: (i) 
Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS): uma po-
lítica normativa; e (ii) Diretrizes jurídico-ambientais pelo 
Direito à Sustentabilidade. A primeira parte contextuali-
za o surgimento e para que veio a Lei federal n. 12.305, 
destacando seus principais aspectos gerais. A segunda 
parte traz pontos de interpretação das diretrizes jurídi-
co-ambientais daquela lei pelo preceito da sustentabili-
dade: meio de desenvolvimento econômico e socioam-
biental nas cidades.

2 POLíTICA nACIOnAL DE REsíDUOs 
sÓLIDOs (PnRs): UmA POLíTICA 
nORmATIVA

Nos últimos 30 anos, a questão das políticas pú-
blicas frente à temática dos resíduos sólidos tem sido 
palco de debates nas cidades brasileiras. Na maioria 
dos casos os lixões, depósitos clandestinos que servem 
para enterramento de resíduos dos mais variados tipos, 
cresceram em proporção tal que ultrapassaram os limi-
tes geográficos dos centros urbanos até atingir as zonas 
rurais dos municípios. Impulsionada pelo consumo ca-
pitalista, a sociedade passou a produzir diariamente res-
tos, entulhos, rejeitos e descartes em escala industrial, 
cuja proporção polui nas mais diferentes formas (visual, 
aérea, hídrica, geológica) as paisagens urbanas e rurais. 

Atualmente, não se despreza tal realidade, que cons-
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titui muito mais do que um problema ambiental ou so-
cial, mas também de interesse jurídico, cujos gastos 
financeiros de serviço público com gestão e gerencia-
mento dos resíduos sólidos urbanos (RSU) ultrapas-
sam milhões de reais/horas de trabalho humano todo 
mês. Essa constatação econômica passa despercebida 
aos olhos do cidadão contribuinte dos tributos diretos: 
IPTU e taxa de limpeza urbana, pois é natural à pessoa 
de mente mediana encarar o lixo como algo que quan-
to mais distante e escondido, melhor. Daí as cidades 
são povoadas de costumes irracionais quanto ao RSU, 
sendo a preocupação “fugir do problema”, literalmente 
livrar-se do lixo. A julgá-lo como um material inservível, 
sem valor agregado. 

Então, só quando surge uma greve no serviço pú-
blico de coleta e transporte do RSU, a sociedade se dá 
conta da gravidade do problema, que não se limita ao 
contexto da responsabilização da Administração Pública 
Municipal, porque também é uma responsabilidade indi-
vidual de cada habitante (Lei federal n. 12.305/2010, art. 
1º, § 1º). Enfim, o lixo não pertence à cidade, enquanto 
pessoa jurídica de direito público, mas sim à sociedade 
que o produz diariamente.

Após mais de 20 anos tramitando nas duas casas 
do poder legislativo nacional surge a política normativa 
sobre o lixo, a Lei federal n. 12.305, de 02 de agosto 
de 2010, instituidora da Política Nacional de Resídu-
os Sólidos (PNRS). Essa lei descreve, de forma geral, 
princípios, objetivos, instrumentos técnico-normativos, 
diretrizes para a realização da gestão integrada (entre 
pessoas jurídicas públicas, privadas e físicas), e do ge-
renciamento de resíduos sólidos, abrangendo os ditos 
perigosos e os rejeitos (resíduos sem possibilidade de 
reuso ou reciclagem), com exclusão dos resíduos ra-
dioativos, cuja disposição referida lei não trata. Além de 
confirmar o âmbito da responsabilidade penal e admi-
nistrativa dos geradores de resíduos e do próprio Poder 
Público, com conceituação de termos técnicos, descri-
ções formais de planos e autorização de instrumentos 
econômicos (concessão de créditos do erário, emprés-
timos, financiamentos, isenção de tributos, etc.) para 
entes públicos, privados e governamentais.

A Lei da PNRS veio a determinar diretrizes jurídico-
-ambientais que antes não havia, ao menos por comple-
to, no sistema legislativo nacional em matéria de resídu-
os sólidos. Até antes da promulgação da Lei federal n. 
12.305/2010, tal temática ficava a cargo das leis fede-
rais n. 6.938/1981 (Política Nacional do Meio Ambiente 
– PNMA), n. 9.795/1999 (Política Nacional de Educação 
Ambiental – PNEA), e n. 11.445/2007 (Política Nacional 
de Saneamento Básico – PNSB). Mais especificamente, 

a lacuna legislativa foi preenchida, em 2005, pela Lei 
federal n. 11.107, e, em 2007, pelo Decreto federal n. 
6.017. Ambas as normas tratavam da gestão associada 
de serviços públicos, tendo como meta maior a Gestão 
Integrada e Compartilhada de Resíduos Sólidos. Nes-
se momento, teve-se a ideia de uma gestão ambiental, 
governamental e empresarial conjunta na resolução da 
problemática dos resíduos sólidos. Isto é, um tratamen-
to diferenciado a cada situação do resíduo e localidade 
do modus operandi (o município). Articulando-se, ainda, 
todos os demais entes federativos (federação, estados, 
distrito) em ações claras e responsáveis na elaboração 
de suas próprias leis específicas de interesse local ou 
regional. 

2.1 EM BUSCA DA JUSTIÇA 
SOCIOAMBIENTAL 

De início, deve-se saber que, no Brasil, a atual supe-
rinflação de normas (gerais e específicas) não significa 
a garantia de uma justiça socioambiental. Isso porque 
não é função das normas jurídicas modificar situações 
de riscos ecológicos ou sociais, por mais que se queira, 
em um joguete do senso comum: “se há lei, há justi-
ça”, solucionar os complexos problemas ambientais 
através da tarefa estatal na promulgação de leis. Bem 
verdade que a criação de leis é um fenômeno inexorável 
ao aparelho estatal contemporâneo. Porém, é preciso 
conhecer que a única solução possível para a proble-
mática socioambiental estaria em se considerar que o 
que dá legitimidade ao Estado capitalista atual não são 
exclusivamente normas jurídicas. Pois, ao que explica 
o sociólogo e jurista Enio Waldir da Silva (2012, p. 99):

As leis e as demais espécies normativas apa-
recem apenas como um de outros fatores que 
têm de guiar a atividade pú¬blica. Deve-se 
também considerar, em idêntico patamar, toda 
a série de direitos fundamentais que estão con-
sagrados nos ordenamentos dos povos demo-
cráticos, desde tradicionais institutos do sis-
tema capitalista (como a propriedade privada 
e a livre iniciativa), a outros direitos que foram 
tutelados no decorrer dos anos, como saúde, 
educação, previdência social e meio ambiente. 

  
Tem-se, ainda, que o Estado brasileiro é racional, ao 

que deve optar pela segurança e estabilidade dos cida-
dãos, indo além do cumprimento de leis (legalidade es-
trita) quando na efetivação de valores e direitos funda-
mentais quais os esculpidos na justiça socioambiental. 
Por exemplo, não pode um dado município envolto na 
problemática dos lixões, qual a cidade de Santa Cruz, 
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RN, abster-se de amparar econômica e socialmente os 
catadores de resíduos sólidos, muito menos permitir 
que seus recursos naturais continuem sendo contami-
nados por pura e simples argumentação de não haver 
uma lei municipal que controle tal situação de risco. 
Por vezes, muitos entes políticos atribuem à burocracia 
interna um motivo inexistente pela própria Constituição 
Federal, tornando a máquina pública envolta na improbi-
dade administrativa por ineficiência reiterada dos servi-
ços essenciais de saneamento básico. Ou ainda, 

O que é mais grave é que são tantos os atos 
internos da administração, muitos dos quais 
incompatíveis uns com os outros, que cons-
tantemente deixa o servidor de levar em conta 
normas hierarquicamente superiores, como as 
leis e, até mesmo, dispositivos constitucionais, 
tudo, à evidência, em prejuízo do bom anda-
mento dos trabalhos administrativos e dos 
direitos do administrado a uma administração 
pública eficaz (SILVA, 2012, p. 99).

Pelo viés tecnicista dos “bons costumes” (execução 
de projetos dispendiosos ao erário e de infraestrutura 
imediatista) da Administração Pública brasileira, tem-se 
que o equilíbrio ecológico e a igualdade social são per-
feitamente alcançados através das tecnologias (revolu-
ção técnico-científica) e sua capacidade de reverter os 
impactos ambientais (despoluição do meio ambiente). 
Como se a construção de um oneroso aterro sanitário 
fosse, por definitivo, trazer a solução à problemática 
do RSU. Ledo engano. Essa perspectiva tecnicista não 
considera os tempos ecológicos de produtividade (resi-
liência), nem mesmo traz alguma promessa de justiça 
socioambiental. Por vezes, o próprio viés tecnicista re-
vela leis de concessão municipal de serviço público do 
manejo de RSU favorecendo grandes empresas priva-
das e seus maquinários sofisticados. Frise-se ser algo 
importante, mas longe de solucionar tal problemática do 
ponto de vista socioambiental. 

Enquanto que o viés socioambiental segue a ideia 
de reconstrução da ordem econômica e seu modelo 
de produção através dos limites de crescimento; exa-
minando os padrões dominantes de uma sociedade de 
consumo (LEFF, 2001), além de propor um diálogo entre 
tecnologias, atores sociais, processos ecológicos e cul-
turais: uma Gestão Democrática (art. 2º, II, Lei federal n. 
10.257/2001). Ou seja, uma administração urbana que 
seja por meio da participação da população e de asso-
ciações representativas dos vários segmentos da co-
munidade na formulação, execução e acompanhamento 
de um PMGIRS, em projetos e programas de gerencia-
mento do RSU. 

Igualmente, para o alcance continuado da justiça 
socioambiental é preciso emponderar e autonomizar os 
atores sociais dos resíduos sólidos. Pois, paralelamente 
às obrigações outras postas na Lei federal n. 12.305, 
a norma prevê que o Poder Público institua incentivos 
econômicos aos participantes do sistema de coleta se-
letiva (art. 35, par. úni.). O que, todavia, não significa 
a leitura dessa lei uma inibição do pleno exercício do 
Poder de Polícia da Administração Pública, quando esta 
deve fiscalizar e impor sanções aos descumpridores 
das normas ambientais vigentes. 

Além disso, o aparecimento da recente Lei Geral 
da PNRS não significou a substituição tácita e simples 
daquelas leis federais anteriores, mas sim a comple-
mentação delas. A unir metas e ações dirigidas pelo 
governo federal, isolada ou conjuntamente com a exe-
cução por parte dos demais entes federativos (Municí-
pios, Estados e Distrito Federal), e entes privados com 
objetivo à gestão integrada e ao gerenciamento am-
bientalmente correto dos resíduos sólidos. Aqui tam-
bém entendidos como meios geradores de emprego e 
renda aos cidadãos.

A complementar a Lei da PNRS, a Lei federal n. 
10.257/2001 (Estatuto das Cidades) aponta como dire-
triz principal da política urbana o direito à Cidade Sus-
tentável. Referido direito é relacionado à terra urbana, 
à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura 
urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao traba-
lho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações (art. 
2º, I). Percebe-se que a concepção teórica de uma Ci-
dade Sustentável vai ao encontro do que se entende por 
desenvolvimento sustentável. Trata-se de um viés so-
cioambiental integrado entre meio ambiente e estrutura 
socioeconômica, a abranger a capacidade de resiliência 
dos ecossistemas (produção no espaço urbano) e qua-
lidade de vida (consumo sustentável). Aliás, não se pode 
ater-se àquela ideia sem uma “ordem ambientalmente 
racional, humana e sem alienação social” (HANNIGAN, 
2009, p. 24).

Do mesmo modo, o desenvolvimento sustentável é 
entendido como uma conciliação entre a “redistribuição 
dos resultados do processo produtivo e a erradicação 
da pobreza, de forma a reduzir as disparidades nos pa-
drões de vida e melhor atendimento da maioria da popu-
lação” (SILVA, 2004, p. 26). Entendendo-se o desenvol-
vimento como fator de eliminação da pobreza absoluta, 
que satisfaça um nível de qualidade de vida para toda a 
população, mas não aquela ideia de “desenvolvimento” 
como uma industrialização pró-empresária, a enrique-
cer economicamente um restrito grupo de pessoas. 

Com clareza, “a sustentabilidade, entendida como 
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valor e como princípio constitucional, garante a digni-
dade dos seres vivos e a preponderância da responsa-
bilidade antecipatória, via expansão dos horizontes es-
paciais e temporais das políticas regulatórias” (SILVA, 
2004, p. 27).  

Apesar dos desafios jurídico-políticos que povoam 
a Lei federal n. 12.305/2010, quando sua aplicação, 
implementação e execução se dá, em muitos municí-
pios, de forma tardia, com proporções de poluições que 
são desconhecidas, além das sérias dificuldades em se 
identificar seus agentes responsáveis. A exemplo das 
“áreas órfãs contaminadas” – termo descrito na lei (art. 
3º, III) como sendo áreas contaminadas cujos respon-
sáveis pela disposição irregular ou ilegal do lixo não são 
identificáveis civil e penalmente, nem sequer individu-
alizáveis na maioria das vezes. Fazendo dos impactos 
ambientais também “órfãos”. Também, a PNRS vem a 
fortalecer enquanto processo contínuo que é sua imple-
mentação, cujo prazo de início de planos e projetos mu-
nicipais sobre RSU vai até o ano de 2018 (MP 651/14), 
o atendimento de principais questões socioambientais 
que assolam o Brasil: a problemática dos resíduos sóli-
dos e a miséria dos catadores de lixo. 

2.2 PRODUÇÃO DE BENS E MODO DE VIDA

A partir do século XX, a crescente demanda capita-
lista por produção de bens em atendimento ao mercado 
global (lucro por exportação e importação de produtos) 
fez nascer um modo de vida consumista (american way 
of life).  Em comportamentos sociais padronizados, que 
consoante Greice Pinz (2012, p. 153):

[...] decorrem da forma industrial de produção 
de bens e do modo de vida (caracterizado, so-
bretudo, pelo consumo) que se constituiu no 
bojo da sociedade moderna, como condição de 
sustento desta; e, de outra parte, revelam-se 
hoje, com a proporção assumida pelo descarte 
de materiais, em um problemático subproduto 
da modernidade, convertido em objeto de pre-
ocupação da própria indústria, da ciência, do 
poder público e da sociedade em seu todo.

 
Com a urbanização acelerada sob reflexos da ocu-

pação e uso do solo urbano, a sociedade sedenta por 
alimentos, conforto material, moradia, transporte, lazer, 
etc., apelou ao discurso “racional” do progresso tecno-
lógico, do avanço científico e do crescimento industrial 
para atender às “necessidades humanas” (mercado 
consumidor). Consequentemente, a produção dos re-
síduos sólidos desencadeia um imprevisível caos am-

biental nas cidades: poluição. Uma questão tanto social 
quanto econômica.

Diante disso, a poluição dos resíduos sólidos gravita 
em torno de vários tipos de contaminação ou afetação, 
tanto do meio biótico quanto abiótico, com riscos sig-
nificativos à saúde pública, a comprometer o uso dos 
recursos naturais. Principalmente, há muitos casos de 
poluição geológica os quais o período de latência entre 
o fato causador e a manifestação ou percepção do dano 
ambiental pode demorar anos, talvez décadas para vir à 
superfície. A exemplo de casas e condomínios edilícios 
construídos sobre terrenos que abrigam antigos lixões: 
local de graves danos à saúde dos moradores e à estru-
tura física das construções, haja vista gases e fluidos 
tóxicos que emanam do solo. 

Em uma percepção da realidade (ou risco) trazida 
pelo RSU, conforme recentes dados divulgados pela 
ABRELPE e IBGE (2013), foram gerados no Brasil a 
quantidade crescente de 209.280 toneladas/dia de RSU, 
um número agigantado. Por outro lado, em dado posi-
tivo, o número de municípios brasileiros com iniciati-
vas de coleta seletiva cresceu de forma relevante, para 
mais de 5.570 iniciativas privadas entre 2012 e 2013. 
Do mesmo modo, a destinação final correta de RSU to-
nelada/dia aumentou, para 58,3% em aterros sanitários. 

Ainda, os valores de recursos financeiros aplicados 
na coleta de RSU também aumentaram se comparados 
aos anos anteriores, com o número atualizado de R$ 
8,167 milhões de reais por municípios brasileiros, no ano 
de 2013. Também cresceu positivamente o número de 
empregos diretos gerados pelo setor de limpeza urbana, 
totalizando-se, no Brasil, a quantia total de 332.777 em-
pregos, dos quais 144.726 foram públicos, e 188.051 
foram privados (ABRELPE, 2013). Em síntese, referidos 
numerários demonstram que desde a vigência da PNRS, 
ano de 2010, o país tem tido resultados positivos cres-
centes, apesar do número também crescente dos resí-
duos sólidos gerados pelos municípios.

Entretanto, o modelo de percepção do risco em dados 
estatísticos, ou mesmo aquele de caráter “entrevista de 
campo”, não demonstra a essência da problemática dos 
resíduos sólidos: a cultura do consumo excessivo e as 
frequentes gestões públicas municipais que desprezam 
o caráter interdisciplinar dos empreendimentos (sentido 
amplo) de cunho ambiental, quando desconsideram o 
lado sociológico do problema. Ao que “existe uma sis-
temática força de atração entre pobreza extrema e ris-
cos [da pesquisa em consultoria técnica] [...], cegueira 
material e cegueira diante do risco” (BECK, 2010, p.49). 
Pois, dentro do contexto atual dos impactos ambientais 
pela produção de RSU, não há como omitir a culpabi-
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lidade governamental, nem sequer ter a estratégia da 
sustentabilidade sem o viés da consciência ecológica e 
da justiça socioambiental.   

3 DIRETRIZEs JURíDICO-AmBIEnTAIs 
PELO DIREITO À sUsTEnTABILIDADE 

Pelo viés ambiental, a Lei federal n. 12.305/2010 
apresenta objetivos e diretrizes que estão legitimados 
na Constituição Federal de 1988, destacadamente em 
seu art. 225: “todos têm direito ao meio ambiente eco-
logicamente equilibrado, bem de uso comum do povo 
e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao 
Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 
preservá-lo para as presentes e futuras gerações”. 

Especificamente, a Lei da PNRS descreve diretrizes 
jurídico-ambientais que regem o Sistema de Gestão de 
Resíduos Sólidos (SGRS), este hoje consolidado atra-
vés do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resí-
duos Sólidos (PMGIRS). Dentre vários princípios am-
bientais presentes nessa norma, dois são elementares: 
sustentabilidade e participação social. Suas diretrizes 
respeitam a seguinte ordem de prioridades: não gera-
ção, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos 
resíduos sólidos e disposição final ambientalmente ade-
quada dos rejeitos (art. 9º).

Igualmente, a PNRS prevê a implantação de aterros 
sanitários para disposição final de rejeitos (aquilo que 
não pode ser aproveitado ou reciclado). Tais aterros 
serão revestidos de ampla tecnologia a fim de evitar 
contaminação do ar, do solo e da água subterrânea; 
tratando-se, também, o líquido tóxico peculiar aos li-
xões (chorume) e os gases explosivos provenientes da 
decomposição orgânica (metano). Para isso, vale-se de 
processos de reutilização dos resíduos sólidos sem sua 
transformação biológica, física ou físico-química; de 
reciclagem; e disposição final dos rejeitos em aterros 
sanitários, em respeito às condições e padrões estabe-
lecidos pelos órgãos do Sisnama, SNVS e Suasa (art. 
3º, XIV, XV, XVIII). 

Os caminhos ou objetivos da Lei da PNRS são a pro-
teção da saúde pública e a manutenção da qualidade 
ambiental (art. 7º, I, II). E ainda,

III - estímulo à adoção de padrões sustentáveis 
de produção e consumo de bens e serviços; 

 
O inciso III do art. 7º tem por objetivo o Princípio do 

Consumo Sustentável, ao que deve a sociedade optar 
pela produção e consumo de bens e serviços, indus-
triais ou não, que realmente atendam às necessidades 

atuais, além de permitir melhores condições materiais 
de vida às futuras gerações humanas, sem destruir a 
qualidade ambiental (art. 3º, XIII). O legislador ambiental 
fez perceber os fatores ambientais mostrados pela rea-
lidade do início deste século XXI, quais sejam: os siste-
mas e relações sociopolíticas de gestão do problema. 
Pois cabe à lei antecipar os fatos negativos, os perigos 
de poluição e contaminação dos recursos naturais, as 
ameaças que se ainda não ocorreram, serão iminentes 
de ocorrer às gerações humanas futuras. Afinal, como 
ensina Beck Ulrich (2010, p. 40), “o núcleo da consci-
ência do risco não está no presente, e sim no futuro”.

IV - adoção, desenvolvimento e aprimoramento 
de tecnologias limpas como forma de minimi-
zar impactos ambientais; 
V - redução do volume e da periculosidade dos 
resíduos perigosos; 
VI - incentivo à indústria da reciclagem, tendo 
em vista fomentar o uso de matérias-primas e 
insumos derivados de materiais recicláveis e 
reciclados; 

Na interpretação dos incisos IV, V, e VI do artigo 7º, 
da Lei da PNRS, fica evidente mais uma vez que a reci-
clagem é a principal alternativa para obtenção do desen-
volvimento sustentável nas cidades brasileiras. Nesse 
sentido, descreve Márcio Magera (2010, p. 102 e 103), 

A reciclagem vem se apresentando como uma 
alternativa social e econômica à geração e 
concentração de milhões de toneladas de lixo 
produzido diariamente pelos grandes centros 
urbanos espalhados pelo mundo; entretanto 
sua maior importância se dá no campo do de-
senvolvimento sustentável, visto que propor-
ciona uma economia de recursos naturais do 
planeta, com 74% a menos de poluição do ar; 
35% a menos de poluição da água; um ganho 
de energia de 64%. Dependendo do produto, 
gera uma redução de 30% a 40% da matéria-
-prima utilizada, e um exemplo é a fabricação 
das latinhas de alumínio em que há uma econo-
mia de 90% de bauxita a cada latinha nova pos-
ta no mercado, além de isso gerar, também, 
cinco vezes mais empregos do que os gerados 
na extração da matéria-prima virgem.

Contudo, na maioria dos casos, a reciclagem empre-
gada no Brasil, a citar aquela efetuada no centro da cida-
de de São Paulo através da coleta seletiva, é a mais pura 
reinvenção capitalista, “travestida de ecologia e falando 
na defesa do meio ambiente [...], ações ecológicas para 
se apresentar por baixo do seu traje, como uma recicla-
gem” (LEGASPE, 1996, p. 23, apud MAGERA, 2010, p. 
106). Algo longe da real sustentabilidade urbana, uma 
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vez que muitas indústrias de reciclagem não cumprem, 
na íntegra, a PNRS. Isso porque há, por parte de muitos 
industriais e seu desejo de lucro imediato, a tentativa 
de burlar as próprias diretrizes da PNRS, quando estas 
também visam proibir as seguintes formas de destina-
ção ou disposição final de resíduos sólidos ou rejeitos 
(art. 47): I - lançamento em praias, no mar ou em quais-
quer corpos hídricos; II - lançamento in natura a céu 
aberto, com exceção dos resíduos de mineração; III - 
queima a céu aberto ou em recipientes, instalações e 
equipamentos não licenciados para essa finalidade; IV 
- outras formas vedadas pelo Poder Público. Levando-
-se em consideração que nem todo o material coletado 
para reciclagem é realmente “100% reciclável”, a gerar 
vários resíduos indesejáveis tanto ao industrial quanto 
ao meio ambiente.

No mesmo sentido, a Lei federal n. 12.305 veda a 
importação de resíduos sólidos perigosos e rejeitos, 
bem como aqueles cujas características causem dano 
ao meio ambiente, à saúde pública e animal, e à sa-
nidade vegetal, ainda que para tratamento, reforma, 
reuso, reutilização ou recuperação (art. 49). Por outro 
lado, excepcionalmente, como se observa na cidade de 
Santa Cruz, RN, onde a situação do lixão a céu aberto 
é visivelmente crítica, deve-se, por meio de decreto do 
Poder Executivo local e autorização dos órgãos com-
petentes do Sisnama ou SNVS ou Suasa (aqui se inclui 
o IBAMA), realizar a queima dos resíduos sólidos sob 
técnicas ecologicamente corretas, a exemplo de uso 
das Usinas Verdes da empresa Biogás Nordic Ab. Essa 
medida é extrema e não será realizada se tiver alguma 
vedação outra do próprio Poder Público (art. 48, V), ou 
desrespeitar o Protocolo de Kyoto (acordo internacio-
nal para redução das emissões atmosféricas), no qual o 
Brasil é signatário. 

VII -  ntegrada de resíduos sólidos; 
  
A ideia primeira de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos não surge apenas no inciso VII da Lei da PNRS, 
mas já constava no Decreto federal n. 6.017/2007 (art. 
2º, II, “c”, IX), como um conjunto de atividades de pla-
nejamento, regulação ou fiscalização de serviços públi-
cos por meio de consórcio público ou de convênio de 
cooperação entre entes federados, acompanhadas ou 
não da prestação de serviços públicos ou da transfe-
rência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e 
bens essenciais à continuidade dos serviços transferi-
dos. Instituiu-se, pois, a estratégia da gestão ambiental 
empresarial, quando ao ente público ou governamental 
cabia dar oportunidade aos serviços técnico-industriais 

de empresas privadas especializadas em gerenciamen-
to de resíduos sólidos. 

No entanto, referida legislação anterior à Lei fede-
ral n. 12.305 não centralizava esforços na resolução 
da problemática do lixo per si, propondo mais uma 
“administração” do problema. Inclusive, aquela legis-
lação deixou brechas quanto aos sistemas de gestão 
de resíduos sólidos. Logo, somente em 2010, com o 
surgimento da Lei da PNRS, houve clareza na diretriz 
do tratamento adequado de resíduos sólidos, além de 
responsabilizar governos, sociedade e empresários 
sobre a produção destes. 

VIII - articulação entre as diferentes esferas 
do poder público, e destas com o setor em-
presarial, com vistas à cooperação técnica e 
financeira para a gestão integrada de resíduos 
sólidos; 

A Lei federal n. 12.305 trouxe como diretriz ao Sis-
tema de Gestão de Resíduos Sólidos (SGRS): proteger 
a saúde pública e garantir meios de qualidade de vida 
humana em harmonia com o meio ambiente; não gerar, 
mas sim reduzir, reutilizar, reciclar, gerenciar os resí-
duos sólidos e rejeitos até a destinação ou disposição 
final ecologicamente adequada; desenvolver o consumo 
sustentável nas cidades; integrar os serviços de limpeza 
urbana e tratamento dos resíduos; articular a gestão dos 
resíduos sólidos com as diferentes esferas do Poder Pú-
blico, norteando a cooperação técnica e financeira entre 
os diversos entes (governamentais, públicos e privados) 
e setores sociais. A completar esse sentido, o art. 7º e 
incisos mostram:

IX - capacitação técnica continuada na área de 
resíduos sólidos; 
X - regularidade, continuidade, funcionalidade 
e universalização da prestação dos serviços 
públicos de limpeza urbana e de manejo de 
resíduos sólidos, com adoção de mecanismos 
gerenciais e econômicos que assegurem a re-
cuperação dos custos dos serviços prestados, 
como forma de garantir sua sustentabilidade 
operacional e financeira, observada a Lei nº 
11.445, de 2007; 
XI - prioridade, nas aquisições e contratações 
governamentais, para: 
a) produtos reciclados e recicláveis; 
b) bens, serviços e obras que considerem cri-
térios compatíveis com padrões de consumo 
social e ambientalmente sustentáveis; 
XII - integração dos catadores de materiais reu-
tilizáveis e recicláveis nas ações que envolvam 
a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de 
vida dos produtos; 
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No inciso XII, percebe-se a preocupação do legisla-
dor com a participação dos atores sociais historicamente 
excluídos do sistema SGRS: os catadores de lixo. Trata-
-se da sustentabilidade socioambiental, que se baseia em 
uma visão integral das variáveis técnicas, econômicas, 
sociais, culturais, ambientais e políticas como meio para 
resolução da problemática dos resíduos sólidos. Aliada a 
essa estratégia, estão os mecanismos de coleta seletiva 
ou de logística reversa sob a forma de inclusão social 
dos catadores de lixo, cooperativas, associações e outras 
formas de participação de pessoas físicas de baixa renda 
(art. 40, Decreto federal n. 7.404/2010). 

Na contramão da legislação, tem-se o fato da omis-
são pública na autonomização e apoio aos “atores in-
visíveis”. Por vezes, os catadores de lixo são excluídos 
das ações emergenciais de contenção do problema dos 
lixões, quando muitos municípios, inclusive aqueles com 
população inferior a vinte mil habitantes (art. 51, §1º, IX, 
Decreto federal n. 7.404/2010) utilizam-se das táticas 
meramente técnicas de limpeza urbana; esquecendo-se 
da participação popular. A gestão ambiental de qualquer 
ente político deve, então, emergir das reflexões interdis-
ciplinares na busca por soluções socioambientais, pois 
“a análise ecológica sem enfoque sociológico é incapaz 
de lidar com a crise contemporânea da Terra” (HANNI-
GAN, 2009, p. 26).

Daí, por infelicidade de muitas gestões municipais, os 
próprios processos decisórios na elaboração das agen-
das políticas e seus planos de contenção dos resíduos 
sólidos estão distantes dos valores da democracia, da 
sociedade sustentável, porque são elaborados por um 
único grupo influente, os “empresários políticos”. Nesse 
sentido, tem-se a Teoria do Grupo descrita pelo cientista 
político norte-americano Thomas R. Dye (2005, p. 20-
22), ao mostrar a política como um equilíbrio coletivo. 
Isto é, tal teoria se inicia pelo pressuposto de que a inte-
ração entre grupos é o fator principal da Política. Isso no 
sentido benevolente, mas não “politiqueiro” quando os 
indivíduos com interesses egoísticos se juntam formal 
ou informalmente para pressionar seus respectivos pro-
jetos no governo. Nada surpreende o fato de que dadas 
políticas ditas coletivas são, em realidade, a aplicação 
mais favorável de determinada classe ou grupo social 
em exclusão de outra. 

A Lei da PNRS não apoia que o Legislativo ou Exe-
cutivo Municipal referenciem interesses de grupos em-
presariais políticos tão-somente. Como daquelas “vitó-
rias” de uma coalizão política exitosa, qual a registrada 
nos termos de revogação, compromissos e conquistas 
na forma de contratos de licitação pública com licitantes 
“vencedores”, que, outrora, nada coincidência, foram “in-

vestidores” de doações em campanhas eleitorais. Tanto 
que, na exigência legal de priorizar e favorecer a contra-
tação pelo Poder Público de cooperativas ou associações 
de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, há a 
dispensa de licitação (Decreto federal n. 7.404/2010, art. 
44; Lei federal n. 8.666/1993, art. 24, XXVII).

XIII - estímulo à implementação da avaliação 
do ciclo de vida do produto; 

3.1 DO INSTRUMENTO PMGIRS

A PNRS ordena instrumentos ambientais para a 
gestão de resíduos, assim descritos: planos de gestão 
integrada de resíduos sólidos; análise e avaliação do 
ciclo de vida dos produtos; e logística reversa. Para a 
implementação desses instrumentos ambientais, o art. 
18 da Lei federal n. 12.305 indica a elaboração do Pla-
no Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 
(PMGIRS), deixando claro, mais uma vez, que o modus 
operandi da PNRS é o município. Esse ente federativo 
deve ter acesso a recursos econômicos do governo fe-
deral, destacadamente através do Ministério das Cida-
des, com autorização no Decreto federal n. 7.404/2010 
e Lei federal n. 10.257/2001, objetivando a preservação 
do meio ambiente, desenvolvimento regional, geração 
de emprego e renda, e custeamento das tecnologias 
limpas de empresas privadas e serviços nos municípios 
(art. 6º e incisos, Lei da PNRS). 

Quanto à elaboração do instrumento PMGIRS por 
parte dos municípios (art. 14, IV, V, da PNRS) e seu 
corpo técnico, somando-se à interpretação do jurista 
Édis Milaré (2011), é imprescindível a contratação de 
advogados, preferencialmente aqueles com formação 
no nível de mestrado na área do Desenvolvimento, Meio 
Ambiente e Direito Ambiental. Também, contratar técni-
cos engenheiros, economistas, sociólogos e gestores 
ambientais para o diagnóstico dos resíduos sólidos em 
dado território, bem como definir as várias etapas, análi-
ses e definições técnicas para o estabelecimento do sis-
tema de operação do plano, tendo em vista estratégias 
socioambientais e sustentabilidades. 

Ainda, para o cumprimento dos requisitos da Lei fe-
deral n. 12.305, que não deve ser fonte única de consul-
ta para elaboração do PMGIRS, é preciso haver primeiro 
a caracterização de um ou mais municípios, conforme o 
plano for municipal ou intermunicipal, compreendendo 
todos os resíduos sólidos gerados nas áreas de abran-
gência. As áreas de abrangência são definidas como 
“os valores de áreas do Brasil, Estados e Municípios 
em vigor, segundo o quadro territorial vigente em 01 
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1  Proposta de Parceria Público-privada e Consórcio Público nos municípios do Rio Grande do Norte. Audiência publica para discussão da Gestão e 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos realizada pela Assembleia Legislativo do Rio Grande do Norte (ALRN) e Prefeitura de Santa Cruz com executivos da 
empresa sueca BIOGÁS System Nordic AB. Local: Teatro Candinha Bezerra, em Santa Cruz. Realização: 13 de maio de 2013.

de janeiro de 2001, constantes na Resolução da Presi-
dência do IBGE de n. 5” (BANCO DO BRASIL, 2011, p. 
4). O PMGIRS deve ser atualizado ou revisto periódica e 
prioritariamente de forma simultânea à elaboração dos 
Planos Plurianuais dos municípios (PPA), de modo que 
as ações e os recursos previstos possam ser aprovados 
e incluídos no orçamento municipal.

Os serviços públicos de limpeza urbana e de manejo 
de RSU deverão estar inseridos nos planos de sanea-
mento básico (Lei federal n. 11.445/2007, art. 3º, I, “c”), 
em respeito àquele conteúdo mínimo previsto no art. 
19 da PNRS (diagnóstico, identificação, procedimento, 
indicadores, regras, definições, programas, meios, des-
crições e ações em prol da gestão dos resíduos sóli-
dos). Ademais, o PMGIRS e os planos de saneamento 
básico devem compor a realidade in loco da gestão de 
resíduos sólidos no município, de modo a permitir que 
seja esboçada uma situação presente e de alcance no 
futuro, compondo tais planos um processo contínuo de 
gerenciamento em um território delimitado. 

Infelizmente, a elaboração de um PMGIRS vem sen-
do um “obstáculo” para a grande maioria dos muni-
cípios brasileiros, haja vista o entrave no acesso aos 
recursos econômicos da União, só liberados por meio 
desse plano. Daí a Lei da PNRS é descumprida reite-
radamente desde o último prazo vencido em agosto de 
2014, este então postergado para o ano de 2018 (MP 
651/14). Também pior, são os gestores municipais (pre-
feitos) que descumprem as diretrizes legais da Lei fe-
deral n. 12.305. Ou na melhor situação, eles executam 
apenas pedaços do Sistema de Gestão e Gerenciamento 
de Resíduos Sólidos (SGRS). Resumindo a PNRS, pois, 
aos serviços de limpeza urbana, de coleta de lixo domi-
ciliar; longe de resultar, porém, no estabelecimento do 
sistema de participação democrática dos atores sociais, 
excluindo-os também da revisão periódica do plano. 

Porquanto, aquelas diretrizes do sistema SGRS ter-
minam por serem descumpridas, não havendo o enfren-
tamento da problemática da geração de resíduos que é 
seu objetivo, limitando ações e programas de gerencia-
mento a intervenções técnicas superficiais e “suspei-
tas” de grupos empresarias aos quais não incluem o 
diálogo com os catadores de lixo – “atores invisíveis” no 
processo. Põe-se em cheque a tão propalada estratégia 
da sustentabilidade socioambiental. 

3.2 DOS PROCESSOS PRODUTIVOS E 
APROVEITAMENTO ENERGÉTICO

Outra importante diretriz da PNRS surge no contexto 
econômico-ambiental em que se insere a implantação 
das Usinas de Recuperação Energética no Brasil, a in-
cluir a necessidade de aquisição de novas tecnologias 
(com o menor impacto ambiental possível) e o plane-
jamento ambiental. Ou seja, o aproveitamento energé-
tico descrito na Lei federal n. 12.305, art. 7º, XIV, está 
contextualizado nas diretrizes aplicáveis à gestão e ao 
gerenciamento em não geração, redução, reutilização, 
reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos. Ademais, 
a utilização dos resíduos sólidos nos processos de 
recuperação energética obedecerá às normas estabe-
lecidas pelos órgãos competentes (Decreto federal n. 
7.404/2010, arts. 36, 37, par. úni). 

XIV - incentivo ao desenvolvimento de siste-
mas de gestão ambiental e empresarial volta-
dos para a melhoria dos processos produtivos 
e ao reaproveitamento dos resíduos sólidos, 
incluídos a recuperação e o aproveitamento 
energético; 

Detalhadamente, a recuperação energética referida 
no § 1º do art. 9º da Lei federal nº 12.305, será por meio 
do manejo de RSU, resíduo assim qualificado no art. 13, 
inciso I, alínea “c”, dessa Lei, que deverá ser disciplina-
da em ato conjunto com o Ministério do Meio Ambiente, 
Ministério de Minas e Energia, e Ministério das Cidades. 
Observando-se que referidas metas não se aplicam ao 
aproveitamento energético dos gases gerados na biodi-
gestão e na decomposição da matéria orgânica de RSU 
em aterros sanitários, pois estes constituem impactos 
ao meio ambiente.

Atualmente, o modelo de Usinas Verdes é utilizado 
para obtenção de energia elétrica através da queima de 
resíduos sólidos. A exemplo, já citado anteriormente, da 
empresa privada sueca Biogas Nordic AB1, que utiliza 
práticas de gestão ambiental mais evoluídas no merca-
do internacional, a envolver a separação dos resíduos 
gerados em cada fase produtiva, cujo aproveitamento se 
dá por meio de tecnologias limpas. Principalmente, tais 
técnicas se tornam viáveis diante de alguns materiais 
residuais (massa de rejeitos) misturados ao RSU, que 
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são impossíveis de reaproveitamento na indústria de re-
ciclagem; sendo a destinação final destes tão-somente 
a incineração em fornos especiais de combustão con-
trolada, de 1.000 a 1.450 ºC (FUNASA, 2007, p. 266). 

Em realidade, diante do atual e grave quadro de gera-
ção de resíduos sólidos nos municípios brasileiros, com 
influências também mundiais, as concepções ecológi-
cas das chamadas “tecnologias limpas” ficam submis-
sas às práticas imediatistas e desenvolvimentistas da 
gestão pública, cuja preocupação maior é uma mitiga-
ção do problema do lixo, mas não a solução definiti-
va; a escolha do caminho mais fácil, e não do caminho 
melhor. Restando à incineração de RSU um imperativo 
em prol do desenvolvimento urbano e seu discurso de 
aproveitamento energético. Ao revés de se repensar os 
instrumentos e as diretrizes jurídico-ambientais que 
conciliem, com o mínimo de impactos ambientais, os 
valores econômicos e sociais.

4 COnCLUsãO

Nos lixões estão as maiores fontes de poluição do 
meio ambiente, assim como os grandes problemas que 
afetam a qualidade de vida e preocupam o Poder Públi-
co. Sendo as práticas de gestão pública importantes para 
equacionar, ou mesmo solucionar, os problemas socio-
ambientais referentes ao destino e disposição final dos 
resíduos sólidos. Ao que é de grande necessidade haver 
a responsabilização dos municípios para com a temáti-
ca denominada comumente de “limpeza urbana” (numa 
acepção apenas técnica da administração pública).

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) tem 
uma abrangência formidável. Isso porque se exige a 
participação da comunidade para a solução da proble-
mática dos resíduos sólidos. Revestindo-a de um direito 
socioambiental à sustentabilidade, por suas diferentes 
faces na visão interdisciplinar do meio ambiente (sanitá-
ria, social, econômica, técnica, cultural e política). 

Um caminho desafiador e, também, grandioso des-
sa política normativa nacional é que ela não conhece 
limites de competência jurídica – exceto aqueles de-
terminados na Constituição Federal de 1988 – nem de 
classes sociais nem de limites geográficos pelas fron-
teiras geopolíticas do Brasil. Extraordinariamente, os 
efeitos diretos e indiretos da PNRS interessam a outros 
países, destacadamente os que se encontram no âmbito 

do MERCOSUL e aqueles que necessitam importar as 
bem-elaboradas legislações ambientais brasileiras.

No entanto, ainda existe uma grande distância entre 
a realidade e a teoria posta pela norma jurídica. Pois 
ainda é frequente a ausência de aterros sanitários nas 
cidades brasileiras, expressa pela preterida responsabi-
lidade compartilhada por parte da maioria dos gestores 
públicos. Problema que afeta não só o ambiente huma-
no (artificial), como também se salienta nas diversas 
formas de poluição do ambiente natural. A trazer enor-
mes consequências negativas à qualidade de vida da 
comunidade e ao equilíbrio dos ecossistemas.

Do mesmo modo, não se deve somente atribuir o des-
cumprimento de parte ou total das diretrizes da PNRS ao 
gestor público, ao prefeito do município. É preciso abraçar 
a ideia que sucede à Lei federal n. 12.305: Construção da 
Comunidade Sustentável. Ou seja, buscar aliar tecnologia, 
educação e instrumentos legais a fim de desenvolverem-
-se obras minimizadoras de impactos negativos do lixo, 
principalmente, à saúde da população, e recuperação de 
algumas áreas urbanas poluídas; com inclusão das ques-
tões socioeconômicas (emprego, distribuição de renda, 
redução das misérias sociais, etc.). 

Ademais, mesmo com a responsabilização legal dos 
agentes pela omissão ou ação de empreendimentos que 
deram causa aos impactos ambientais dos lixões e a 
concessão de incentivos econômicos aos atores sociais 
envoltos no manejo dos resíduos sólidos, ainda esta-
rão longe do sentimento da justiça socioambiental. Isso 
porque o caminho é intricado, ao que se deve mudar o 
próprio comportamento cultural da então intitulada “so-
ciedade do descartável” (GORE, 1993), uma vez que os 
recursos naturais são tratados como infinitos diante do 
suprimento infindável dos bens de consumo em reposi-
tórios sem limites, agravando, inclusive, as disparidades 
sociais entre os economicamente pobres e ricos. 

Portanto, as diretrizes jurídico-ambientais da PNRS 
refletem a ideia de desenvolvimento sustentável presen-
te na Constituição Federal atual (art. 225), sem perder 
o foco de serem os resíduos sólidos urbanos (RSU) 
um grave problema social. Utilizando-se daquelas vá-
rias dimensões que envolvem a estratégia ou processo 
de sustentabilidade. De modo que a sociedade possa 
preservar os ecossistemas existentes e garantir a so-
brevivência das presentes e futuras gerações humanas 
(Princípio da Equidade Geracional).
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Resumo
O objetivo desse estudo é demostrar a eficácia financeira de acordo com a legislação ambiental da produção 
de sistemas Hélio térmicas no município de Paratinga região nordeste do Brasil. O método do trabalho está na 
comparação das formas renováveis e não renováveis de energia elétrica baseado no preço da aquisição e na 
legislação ambiental vigente. Após verificar a insolação que é bastante predominante na região, conclui-se que 
é a melhor forma atual de geração de eletricidade para o Sistema Nacional de Energia vinda do nordeste já que 
maximiza os índices de produção reduzindo os custos. 

Palavras-chave: Energia solar. Produção de eletricidade. Paratinga. Redução de custos. Sistema Nacional de 
Energia

ENERGY SUPPLY SYSTEMS PRODUCTION

Abstract
The aim of this study is to demonstrate the financial and environmental efficiency of production of thermal 
Helio systems in the municipality of Paratinga northeastern Brazil. The work of the method is the comparison 
of renewable and non-renewable forms of electricity based on the purchase price and environmental 
regulations. After checking the sunshine that is quite prevalent in the region, it is clear which is the best current 
way of generating electricity for the National System of Energy coming from the northeast as it maximizes 
production rates reducing costs.

Keywords: Solar energy. Electricity production. Paratinga. Cost reduction. National Energy System.
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1 InTRODUÇãO

Muito mais do que mero modismo as "tendências 
ambientais" estão mais populares do que nunca. Re-
fletindo e tomando frente às decisões ambientes estão 
governos e a própria sociedade privada.

Em diversas conferências e encontros, a energia lim-
pa é vista como solução para a segurança energética; co-
ligada ao desenvolvimento de um país pode culminar no 
fim da dependência de fontes primárias de energia fóssil.

Uma das maiores preocupações do planeta hoje com 
a crise do sistema capitalista é o aumento da exclusão 
social. Ambientalistas junto com autoridades de esta-
do veem neste novo incentivo energético uma maneira 
de amenizar esse quadro de miséria e falta de recursos 
principalmente em lugares remotos.

Grupos que apoiam e interagem com a causa am-
biental veem em 2012 um divisor de águas na ques-
tão energética mundial. Para este ano estão marcados 
acontecimento com a RIO+20 além da Conferência 
Mundial de Energia do Futuro (WFES).

Agora mais do que nunca, o mundo precisa de uma 
liderança corajosa para fazer da promessa de energia 
renovável uma realidade (Ban Ki-moon – secretário-
-geral da ONU).

Para amenizarmos qualquer problema, acima de 
tudo devemos saber suas origens não sendo diferente 
na questão energética e ambiental além de apresentar a 
solução pensada e as punições para possíveis infrações 
segundo as leis vigentes.

2 COnTExTO hIsTÓRICO sÓCIO 
ECOnÔmICO

Desde as civilizações que lidam com o extrativismo 
até as sociedades de maior complexidade do capitalis-
mo financeiro percebe-se a relação social diretamente 
vinculada ao meio natural. As sociedades humanas 
transformam a si próprias quando modificam suas re-
lações com a natureza.

Trabalha-se a natureza quando se estabelecem re-
gras para viver em sociedade. As relações de produção 
gera a divisão social do trabalho que conduz aos meios 
de produção dependentes do nível científico e tecnológi-
co aliado ao conhecimento e as forças produtivas.

Esta força produtiva que determina o relacionamento 
da sociedade com a natureza somada à relação de pro-
dução é o que compõe a estrutura social econômica. 
Para isso o meio natural passou a ser usado de acordo 
com o desenvolvimento da forças produtivas de cada 

sociedade. O ritmo de desenvolvimento das forças pro-
dutivas também depende das relações sociais de pro-
dução.

3 O IníCIO DA DEVAsTAÇãO AmBIEnTAL

O início da devastação ambiental desordenada como 
conhecemos hoje, se deu a partir da chamada Primeira 
Revolução Industrial.

A primeira revolução industrial se caracterizou 
pelo avanço da mecanização, ainda que a divi-
são de trabalho tenha um papel de suma im-
portância. Significa dizer que não se trata de 
dividir o trabalho até a mecanização, mas sim 
de substituir métodos artesanais por mecani-
zados, concomitantemente ao desenvolvimen-
to dos mesmos: a divisão do trabalho passa 
a ser determinada pela própria mecanização. 
Com a mecanização a vapor, os empresários 
intensificavam seus ganhos de produtividade 
em relação a produção artesanal, que era pos-
sível negligenciar a organização do trabalho (A 
PRIMEIRA ..., 2015).

A Primeira Revolução Industrial foi o período onde se 
obteve maior eficácia na produção comparada ao perío-
do manufatureiro. O advento da máquina a vapor movida 
a carvão mineral foi decisivo para essa nova estrutura 
socioeconômica.

Neste período o eixo econômico foi transferido do 
campo para as cidades. Surgiram, as novas formações 
territoriais com o capitalismo industrial houvem, portan-
to, expansão do espaço geográfico.

A Segunda Revolução Industrial foi responsável pela 
diversificação da matriz energética. Entre o fim do sé-
culo IX e início do século XX começaram a ser usadas 
como fontes energéticas o petróleo e a energia elétrica 
vinda de origens térmicas. Neste momento surgiu a cen-
tralização do capital financeiro e a concentração indus-
trial, ou seja, os processos de produção.

Para alguns autores, estamos vivendo a Terceira 
Revolução Industrial caracterizada pelo avanço da ge-
nética e da robótica. Já para outros ainda estamos es-
tacionados na Segunda Revolução Industrial por ainda 
mantermos basicamente a mesma matriz energética do 
começo do século XX.

O grande problema da crise energética mundial se 
deve a uma automação exacerbada e fontes de ilumina-
ção com mínima eficiência energética sem maneiras de 
se auto sustentar. Isto é muito grave, ocorre bem além 
de um exagero poético. A desordem da crise energética 
ultrapassa os problemas estéticos. Imagine o que acon-
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teceria com a economia mundial desvalida de energia, o 
mundo entraria em recessão. 

4 EVOLUÇãO DA POLíTICA DE 
PROTEÇãO AmBIEnTAL nO BRAsIL E 
nO mUnDO

A partir da década de 30, ainda no século XIX, a Re-
volução Industrial se expandiu para o resto do mundo 
começando pela Europa e EUA. No começo da segunda 
metade do século XX, os Estados Unidos foi o primeiro 
país a demostrar preocupação com a natureza e a des-
truição dela, que estava ali até então como antagonista 
que precisava ser vencida, assim, propôs maneiras da 
intervenção do poder público nesse setor relacionando-
-as com o meio ambiente.

Houve tempos em que se pensava que a questão 
ambiental deveria ser tratada como segundo plano, es-
tando atrás do Crescimento Econômico caracterizado 
quase que totalmente no PIB e na situação de mercado 
de um país. O acontecimento de reuniões como em Es-
tocolmo em 1972 e no Rio em 1992 gerou forte influên-
cia no mundo.

O encontro em Estocolmo abalou o planeta mos-
trando a finitude dos recursos naturais e a lacuna entre 
a preservação destas fontes para as futuras gerações. 
Causa muito espanto hoje é a posição dos Estados Uni-
dos sobre a cautela em sua produção hábil realizando 
estudos com o Instituto de Tecnologia de Massachu-
setts (MIT) sobre o índice de poluição agravado pela 
industrialização.

Essa graduação da industrialização perante o meio 
natural gerou em grupos como o Clube de Roma in-
teresse no estudo da população incorporada a temas 
como energia, alimentos, poluição, saúde... O Rela-
tório do Clube de Roma, best-seller sobre Meio Am-
biente gerou grande repercussão entre governantes e 
cientistas da área.

Este, dentre outros documentos tornaram-se muito 
interessantes, visto que desta coligação o público leigo 
foi levado ao debate até então acadêmico. O avanço tec-
nológico era uma das maiores preocupações do relató-
rio que tratava dos “efeitos colaterais” e, em via de seus 
estudos possuíam dados ameaçadores a segurança do 
planeta propondo então estancar este desenvolvimento 
tecnológico.

O embate da Conferência de Estocolmo surgiu desta 
afirmação: de um lado os estudos dos países desenvol-
vidos defendendo a estagnação da economia fundada 
no Crescimento Econômico de outro, os países em de-

senvolvimento defendendo seu direito em obter melho-
res condições de vida. Esta contrariedade foi classifica-
da como “Desenvolvimento Zero” e “Desenvolvimento a 
Qualquer Custo”

O “Desenvolvimento Zero” posição subsidiada pelos 
países então desenvolvidos causava uma inquietação 
entre os países subdesenvolvidos e em desenvolvimen-
to já que as economias eram baseadas no crescimento 
econômico, portanto, em contrapartida foi criado o “De-
senvolvimento a Qualquer Custo”.

Vinte anos se passaram e a Eco-92 veio firmar o 
chamado Desenvolvimento Sustentável que era somen-
te uma opinião na Conferência de Estocolmo para isto 
criou projetos efetivos como a Agenda 21 e a Carta da 
Terra além de originar a ponderada responsabilidade 
dos países desenvolvidos na degradação ambiental. 

A partir de 1973 com o Decreto de número 73.030 
foi instituído a Secretaria Especial de Meio Ambiente 
substituída posteriormente pelo Ministério do Meio Am-
biente (MMA) provinda do Decreto de número 91.145 
em 1985, o Brasil criou modos de promover com mais 
eficácia carecido de leis a preservação ambiental.

São responsabilidades deste ministério segundo a lei 
de número 10.683/03:

• Política nacional do meio ambiente e dos recur-
sos hídricos; 

• Política de preservação, conservação e utilização 
sustentável de ecossistemas, e biodiversidade e 
florestas; 

• Proposição de estratégias, mecanismos e ins-
trumentos econômicos e sociais para a melhoria 
da qualidade ambiental e o uso sustentável dos 
recursos naturais; 

• Políticas para a integração do meio ambiente e 
produção; 

• Políticas e programas ambientais para a Amazô-
nia Legal; 

• Zoneamento ecológico-econômico. 

5 DEsEnVOLVImEnTO sUsTEnTáVEL

A partir da modernidade e da influência de ser “aque-
le que consome” o Ser Humano desenvolveu meios para 
acelerar seu Crescimento Econômico.

Uma das mais famosas estratégias de Crescimento 
Econômico brasileiro foi o chamado “50 anos em 5”. 
O governo de Juscelino Kubitscheck foi marcado por 
diversas frases que demostravam esse incentivo ao 
crescimento desenfreado. Em seus discursos dizia algo 
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como: “Crescer a Qualquer Custo”.
Esse governo será usado como exemplo nesse tra-

balho para mostrarmos que nem sempre projetos como 
o “Plano de Metas” é suficiente para aniquilar a pobreza 
e proporcionar conforto ao ser humano.

Para a modificação da base econômica do Brasil, 
o presidente investiu em centrais hidrelétricas, em ro-
dovias assim como a produção maciça de automóveis. 
Autorizou o aumento do salário mínimo ocasionando 
aumento no consumo e disparo da inflação.

Sendo base de apreço o PIB – Produto Interno Bru-
to, que leva em consideração o valor monetário das ri-
quezas produzidas em um local, é o único ponto a ser 
relacionado junto ao Crescimento Econômico este, ba-
seado em riquezas financeiras, gera diversas Externa-
lidades Negativas das quais muitas conhecemos hoje. 
São exemplos sociais e ambientais disso: as mudanças 
climáticas que destrói completamente uma área e faz 
comunidades inteiras mudarem de local. Assim como a 
exploração da natureza e sua perda de recursos soma-
dos aos seus agravantes ambientais.

O Desenvolvimento Econômico assim como o Cres-
cimento Econômico, também gera externalidades nega-
tivas só que os benefícios sociais são bem maiores e 
bem mais importantes porque fomentam o Desenvolvi-
mento Econômico acarretando o progresso natural.

O conhecimento nuclear é um exemplo polêmico de 
Externalidades Positivas e Negativas. Sabemos o quan-
to é necessária à produção de energia e a diversificação 
da matriz desta forma entendemos que é proveitoso o 
estudo de materiais para o “conhecimento do bem”.

Existe também a preocupação de órgãos responsá-
veis pela “paz mundial” que veem este conhecimento 
como "maléfico", já que pode ser usado como desculpa 
para a fabricação de uma bomba atômica. Esta ansieda-
de era bem visível nos tempos da Guerra Fria. Além do 
mais existe o enigma dos resíduos que ainda sem solu-
ção gera dúvidas devido ao risco de sua “sobra radioa-
tiva”. O tripé que contém como pilar o Desenvolvimento 
Sustentável – DS é o mais aceito hoje pelos líderes de 
estado, de nada adianta conservar o meio ambiente in-
tacto sendo que existem pessoas que vivem sem o mí-
nimo de conforto e dignidade.

Dilma Rousseff, presidente do Brasil concedeu vá-
rias entrevistas sobre o Meio Ambiente, Energia e De-
senvolvimento Sustentável e, em uma delas demonstrou 
preocupação com o assunto: “Esta é uma ambição que 

explica um pouco o que a nossa diferença em relação a 
visões de vocês e da ONU chamam de economia verde. 
Para nos nós não há possibilidade de desenvolvimento 
sustentável sem redução da desigualdade social”1 (Dil-
ma Rousseff).

Da mesma maneira Thomas C. Heller uma das 
maiores referências em consultoria de política am-
biental no mundo acrescenta: “A dependência entre 
economia e meio ambiente atingiu o ápice. Para pro-
gredimos, teremos de usar os recursos naturais com 
eficiência máxima”.

O consultor que dividiu o Nobel da Paz de 2007 com 
Al Gore diz que as economias emergentes que lideram a 
transição para uma nova ordem mundial serão protago-
nistas na economia sustentável. “Os emergentes terão 
de aumentar a produtividade para receber 3 bilhões de 
pessoas na classe média. Precisam investir em inova-
ção. Podem fazê-lo por não terem tido suas finanças 
corroídas pela crise”.

Com isso, as economias emergentes terão que ino-
var e investir em políticas públicas para estimular a sus-
tentabilidade.

A crise econômica que assola o mundo é um agra-
vante para retardar o estabelecimento de metas de re-
dução de emissão de dióxido de carbono e afins. Países 
estes que também delongam a criação do fundo verde 
que terá 100 bilhões de dólares.

Eles veem o potencial para o acesso universal 
à energia, a um ar mais limpo e a uma melhor 
saúde pública. Eles entendem que não podemos 
mais "queimar" nosso caminho rumo à prospe-
ridade global. Juntos, podemos fazer progresso 
no desafio duplo de crescimento sustentável e 
das mudanças climáticas, enquanto damos um 
golpe na pobreza extrema. Hoje muitas destas 
preocupações se tornam urgentes (Ban Ki-mo-
on – secretário-geral da ONU).

Ban Ki-moon no encontro da IRENA fala sobre o De-
senvolvimento Sustentável:

Percebemos que a iniciativa privada está mais 
adiantada que o poder público nos investimen-
tos em sustentabilidade porque já perceberam 
que o lucro vem em médio prazo não em tão 
longo como temem as economias em colap-
so. Cabe ao governo fomentar a criação de tais 
empreendimentos.

1 Palavras proferidas pela presidente da república do Brasil, Dilma Rousseff em entrevista.
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Seguindo a mesma lógica, acrescenta Thomas C. 
Heller: “As grandes corporações já perceberam, há mais 
de uma década, que ser sustentável dá lucro. Essa mes-
ma lógica deverá inspirar os políticos dos países que al-
mejam liderar o desenvolvimento econômico no futuro”.

Esse tipo de divulgação do debate científico, que é 
uma das características do ambientalismo moderno, 
também tem desdobramentos do ponto de vista da in-
formação e da formulação de políticas públicas (CORA-
ZZA, 2005),

Desenvolvimento Sustentável é o desenvolvi-
mento capaz de suprir as necessidades da ge-
ração atual, sem comprometer a capacidade de 
atender as necessidades das futuras gerações. 
É o desenvolvimento que não esgota os recur-
sos para o futuro. (Comissão Mundial sobre 
Meio Ambiente e Desenvolvimento)

O termo “sustentável” provém do latim sustentare 
(sustentar; defender; favorecer, apoiar; conservar, cui-
dar). Uma ação pode ser considerada sustentável quando:

• É ecologicamente correta; 
• Economicamente viável; 
• Socialmente justa; 
• Culturalmente aceita. 

6 REVOLUÇãO InDUsTRIAL E As 
InOVAÇÕEs TECnOLÓGICAs

Os conceitos e as ideias sobre as Revoluções In-
dustriais nos ajudam a compreender os processos de 
introdução às inovações assim como a produção de 
bens materiais.

Portando inovar é: produzir algo novo, encontrar 
novo processo, renovar: Inovar a execução de um 
trabalho (Dicionário Michaelis Virtual). As inovações 
não ocorrem de um dia para o outro para isso deve-
-se ocorrer lentas progressões que sempre almejem a 
chamada Inovação. O curso de Engenharia de Energia 
somado aos projetos semestrais abre portas que pos-
sibilitam a modificação do processo produtivo e estru-
tura socioeconômica, buscando inovar a execução de 
um trabalho. 

7 A ExPAnsãO TERRITORIAL E A 
DEGRADAÇãO AmBIEnTAL

Posteriormente a acontecimentos históricos como 

a Queda do Muro de Berlin e o fim da Guerra Fria pra-
ticamente todo o planeta foi tomado pelo capitalismo 
financeiro e suas consequências diretas como a Con-
centração Urbana e o surgimento de Megalópoles.

Estas Megalópoles representam ao mesmo tempo, 
concentração e dispersão:

• Concentração, pois a imensa zona urbanizada 
forma um mercado consumidor de grandes di-
mensões, atraindo atividades econômicas diver-
sificadas e de alta capitalização; 

• Dispersão, visto que o espaço da megalópole, ir-
rigado por meios de transportes e comunicação, 
oferece alternativas de localização para áreas resi-
denciais e industriais fora dos congestionamentos 
e problemáticos núcleos metropolitanos. A mega-
lópole não é apenas uma aglomeração de metró-
poles, mas também uma coleção de subúrbios. 

Essa tendência mundial hoje evidente até mesmo 
em países como a China nos indicam pressupostos 
de que a Questão Ambiental e Social não poderá ser 
tratada somente pela Lei de Mercado, mas também e 
firmemente pelas Leis do Direito em todas as suas es-
feras e dimensões.

8 FUnDAmEnTOs COnsTITUCIOnAIs 
DO DIREITO AmBIEnTAL BRAsILEIRO

Como será explicado no decorrer do trabalho, o Meio 
Ambiente é um bem de comum, um patrimônio que deve 
ser mantido como direito e dever de todos.

Para assegurar a efetividade da duração deste bem 
para nossa geração e gerações futuras, foram criados 
aspectos fundamentais no Artigo 225 da Constituição 
Federal de 1988.

Todos têm direito ao meio ambiente ecologi-
camente equilibrado, bem de uso comum do 
povo e essencial à sadia qualidade de vida, 
impondo-se ao Poder Público e à coletividade 
o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 
presentes e futuras gerações (BRASIL, 1988, 
Artigo 225).

9 PRInCíPIOs EsTRUTURAnTEs DO 
DIREITO COnsTITUCIOnAL AmBIEnTAL

Quando se trata de questões jurídicas, lidamos di-
retamente com princípios que, são a base, um rumo 
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descrito e explicado a ser seguido para uma determi-
nada questão.

O Direito Constitucional Ambiental dita os princí-
pios dotado de um determinado grau de eficiência para 
um propósito.

Destes princípios fazem parte: prevenção ou pre-
caução, in dudio pro natura, publicidade e participação 
popular, cooperação, poluidor-pagador, função socio-
ambiental da propriedade, progressividade, seletividade 
e essencialidade...

Dos princípios citados, se tivermos que acolher um, 
devemos abraçar o primeiro: prevenção ou precaução 
já que, uma área por sua vez destruída ela jamais volta-
rá a sua condição principal, o que conseguiremos com 
máximo de esforço é restaurá-la tentando amenizar os 
problemas desse ecossistema em desequilíbrio.

10 A nATUREZA JURíDICA DOs BEns 
AmBIEnTAIs

O Meio Ambiente constitui parte integrante dos Bens 
Públicos e Privados. Quando uma área é relevante para 
“a sadia qualidade de vida” compete ao poder público 
restringir seu uso para o interesse coletivo.

Albert Einstein classificou o Meio Ambiente como 
“tudo o que não sou eu”. Este “não sou eu” compõe 
todas as relações, dentre elas as jurídicas e as inter-
pessoais.

Fragmentando “a sadia qualidade de vida” e a impes-
soalidade de Einstein, Vladimir Passos buscou identifi-
car essa harmonia ambiental:

• Meio Ambiente Natural: Artigo 3°, Inciso I da Lei 
6.938 /81; 

• Meio Ambiente Artificial: Construções do ho-
mem; 

• Meio Ambiente Intelectual: Descobertas científi-
cas; 

• Meio Ambiente Histórico: Respeito aos antepas-
sados; 

• Meio Ambiente Trabalho: Relações no ambiente 
de trabalho. 

Como sugerido anteriormente, o Meio Ambiente 
mesmo sendo considerado Patrimônio Público, não 
pode ser “posse” do ser humano, para quaisquer finali-
dades e irresponsáveis.

São bens públicos: os de uso comum do povo, tais 
como rios, mares, estradas, ruas e Praças (inciso I no 
artigo 99 do Código Civil)

Ao aproximar de outra realidade, a Constituição de 
1988 interpreta de nova maneira o Artigo 65 da Consti-
tuição de 1916 que dizia: são públicos os bens de domí-
nio nacionais pertencentes à União, aos Estados, ou aos 
Municípios. Todos os outros são particulares, seja qual 
for a pessoa a quem pertencerem.

Fazendo que nos desligássemos da ordem da titula-
ridade e nos deslocássemos pela circunstância de que a 
ordem jurídica reconhece a necessidade de que sua de-
fesa individual seja substituída por uma defesa coletiva, 
em proveito de todo o grupo (MAZZILLI, 2000, p. 43).

Conclui-se que o Meio Ambiente mesmo sendo um 
Bem de Uso Comum não é Bem Público de Uso Comum 
é, portanto parte constituinte do Domínio de Interesse 
Público.

11 A TUTELA COnsTITUCIOnAL DOs 
RECURsOs nATURAIs Em FACE DO 
DIREITO DO mEIO AmBIEnTE

As definições de Meio Ambiente variam de acordo 
com a época e a necessidade de abrangência da ex-
pressão;

Segundo a Conferência das Nações Unidas sobre o 
Meio Ambiente em Estocolmo, 1972 Meio Ambiente é: 
[…] o conjunto de componentes físicos, químicos, bio-
lógicos e sociais capazes de causar efeitos diretos ou 
indiretos, em um prazo curto ou longo, sobre os seres 
vivos e as atividades humanas.

Já segundo a Lei número 6.938 de 31/08/98: Meio 
ambiente: conjunto de condições, leis, influências e in-
terações de ordem física, química e biológica, que per-
mite, abrigam e regem a vida em todas as suas formas.

Fazendo análise de todos os Artigos, Parágrafos, 
Caputs, Leis, Conferências, etc. chegamos pensar que 
o Direito Ambiental é contra o ser humano, agindo com 
descaso perante sua inteligência e maneira de se rela-
cionar com o mundo.

Ao contrário do parágrafo acima, o legislador age a 
favor do ser humano de forma a manter os recursos do 
planeta a fim de desenvolver ainda mais a criatividade 
do homem junto com sua qualidade de vida. 

Este trabalho busca equacionar a energia com os re-
cursos naturais primeiramente veremos quais são estas 
definições:

• Recursos Naturais: substâncias, estruturas e 
processos frequentemente utilizados pelas pes-
soas, mas que não podem ser criados por elas 
(DASHEFSKY, 2003).
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Este mesmo dicionário descreve os recursos natu-
rais como renováveis e não renováveis:

• Os recursos naturais renováveis incluem: o sol, 
o vento, as plantas e a vida animal, uma vez que 
todas elas se perpetuam naturalmente. 

• Os recursos naturais não renováveis são: aqueles 
que não se perpetuam, sendo certo que, usados 
continuamente pela pessoa humana, irão esgo-
tar-se algum dia, como os minerais e os chama-
dos combustíveis fósseis. 

Energia é a capacidade para a ação vigorosa: for-
ça inerente; forças potenciais (HINRICHS; KLEINBA-
CH, 2003).

Quando se pensa em energia renovável pensa-se 
logo no Brasil como um dos países mais beneficiados 
pela geografia. O Brasil dispõe de uma vantagem com-
parativa em relação a outros países, pois possui uma 
grande reserva energética renovável, derivada da cana-
-de-açúcar: o álcool etílico, ou etanol, um combustível 
renovável e que apresenta taxa de emissões bastante 
inferior às observadas nos derivados de petróleo (HIN-
RICHS; KLEINBACH, 2003).

Os derivados da cana-de-açúcar são os primeiros a 
serem lembrados quando se fala em energia renovável, 
mas como lembra Dashefsky (2003) os cientistas acre-
ditam que o sol é a fonte de energia alternativa definitiva 
e a resposta para a maioria de nossos problemas.

Assim sendo, “a energia é um bem ambiental” deve 
ser portando tutelada como estabelece a Constituição 
Federal conforme suas diferentes formas para melhor 
aproveitamento das “fontes de energia”.

12 AnEEL – AGÊnCIA nACIOnAL DE 
EnERGIA ELÉTRICA

A fim de fiscalizar os serviços concedidos, o Estado 
cria agências reguladoras. São de extrema importância 
as atividades destes órgãos, pois possibilitam o equilí-
brio entre os interesses públicos e privados.

A finalidade da ANEEL é regular e fiscalizar a pro-
dução, transmissão, distribuição e comercialização de 
energia elétrica de acordo com as políticas e diretrizes 
do Governo Federal (CAMPOS, 2001).

13 O FUTURO nEGÓCIO DE PRODUÇãO 
DE sUPRImEnTO EnERGÉTICO

Os processos desenvolvidos nas organizações 

devem se ajustar às mudanças de mercado compre-
endendo as transformações sociais e as adaptações 
tecnológicas. Essas coordenações se interagem com 
o ambiente como sistemas abertos, portanto a sobre-
vivência da organização depende da interação com o 
restante do “meio”.

O empreendimento tem a intensão de se desenvol-
ver, gerar lucro suprindo as necessidades sociais. Para 
isto devemos realizar uma busca de informações para 
identificar a sociedade, verificando as condições inter-
nas de qualidade ambiental e social. A abordagem de 
organização aberta em relação ao ambiente permite a 
compreensão das mudanças nos subsistemas internos 
da organização que estão diretamente relacionados com 
fatores ambientais externos (BULGACOV, 1999).

Visando o mundo corporativo verificamos que novos 
empreendimentos com preocupação ambiental se dis-
seminam e largam à frente da concorrência. As mudan-
ças de conscientização ambiental estão vindo para ficar, 
portanto as empresas que se adiantarem e se adequa-
rem para esse futuro imediato tendem a alcançar mais 
sucesso no mercado.

Negócios altamente produtivos e que incorporam 
novas tecnologias devem ter suas condições bem ava-
liadas. O Projeto de Integração de Sistemas de Supri-
mento Energético é grandioso em sua execução.

14 CEnTRAL hÉLIO TÉRmICA DE 
CALhAs PARABÓLICAs

A instalação de um sistema de concentração solar 
deve ser realizada em um local com grande área de pla-
nícies, com baixos índices pluviométricos e com alta 
incidência de radiação solar direta, características aten-
didas exclusivamente pelo semiárido brasileiro.

O município de Paratinga atende aos requisitos 
acima, com 2.956,387 km² de planícies com radiação 
direta média de 6,096 kWh/m². Tal nível de radiação é 
comparável aos níveis de radiação em instalações de 
usinas termo solares no mundo (SEGS – EUA, Andasol 
– Espanha e Ashalim Power Station – Israel).

A usina solar funcionará 24 horas. Devido ao tem-
po de resfriamento para um possível desligamento, o 
tempo útil para retomar as operações na termelétrica 
seria de no mínimo dois dias. Isto pode agravar certos 
comportamentos e trazer prejuízos para termelétrica. 
Dessa forma fez-se necessário o estudo de um sistema 
híbrido, para garantir a eficiência da termelétrica e um 
prolongamento do funcionamento, não deixando de for-
necer energia elétrica.
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A hélio térmica operará como uma termelétrica abas-
tecida a radiação solar. A radiação aquecerá um fluido 
que trocará calor com a água, formando vapor e pos-
teriormente produzindo energia elétrica ao passar pelo 
ciclo Rankine. Parte desse fluido será desviado para 
o termo acumulador que armazenará parte da energia 
para ser utilizada durante períodos de baixa radiação e 
durante a noite.

Para os períodos sem radiação fez-se um estudo do 
gás natural como combustível auxiliar para a hélio tér-
mica. Pode-se destacar também, o uso de termo acu-
mulador a sal fundido.

Segundo a distribuição de gasodutos no estado da 
Bahia, conclui-se que a região mais próxima para aces-
so ao gás, é Feira de Santana. A distância entre as cida-
des de Feira de Santana e Paratinga é de 590 km.

Para instalarmos este empreendimento, devemos 
olhar as Externalidades Negativas e Positivas para a po-
pulação, ou seja, os Impactos na Comunidade.

Um dos fatores mais interessantes deste projeto 
está na aplicação prática do Desenvolvimento Susten-
tável. Que tem por conteúdo a manutenção das bases 
vitais de produção. A Lei n° 6.938/81 em seu artigo 4° 
regulamenta justamente isto:

Art. 4° A Política Nacional do Meio Ambiente 
visará:

I – à compatibilização do desenvolvimento eco-
nômico social com a preservação da qualidade 
do meio ambiente e do equilíbrio ecológico;
II – à definição de áreas prioritárias de ação go-
vernamental relativa à qualidade e ao equilíbrio 
ecológico, atendendo aos interesses da União, 
dos Estados, do Distrito Federal, dos Territó-
rios e dos Municípios; [...]
VII – à imposição, ao poluidor e ao predador, 
da obrigação de recuperar e/ou indenizar os 
danos causados, e ao usuário, da contribuição 
pela utilização de recursos ambientais com fins 
econômicos.

O desafio para os Administradores deste tipo de Em-
preendimento é alcançar o Desenvolvimento Econômico 
e Social conciliando a Preservação Ambiental. Já que 
trechos relevantes do artigo 170 da Constituição Federal 
pregam a redução das Desigualdades Sociais com har-
monia ao Meio Ambiente.

Art. 170 A ordem econômica, fundada na valo-
rização do trabalho humano e na livre iniciativa, 
tem por fim assegurar a todos existência digna, 
conforme os ditames da justiça social, obser-
vados os seguintes princípios:

VI – defesa do meio ambiente, inclusive me-
diante tratamento diferenciado conforme o 
impacto ambiental dos produtos e serviços e 
de seus processos de elaboração e prestação;

VII – redução das desigualdades regionais e 
sociais;

VIII – busca do pleno emprego;

Parágrafo único. É assegurado a todos o livre 
exercício de qualquer atividade econômica, 
independentemente de autorização de órgãos 
públicos, salvo nos casos previstos em lei.

Originalmente as Usinas Termoelétricas movidas a 
Carvão Mineral causa grande reboliço já que constituem 
de uma das maiores formas de agravamento do Efeito 
Estufa.

Segundo Plano Decenal de Expansão da Energia – 
PDE em 2011 caso a demanda por energia elétrica au-
mente consideravelmente antes do final das etapas de 
Licenciamento Ambiental serão utilizadas como substi-
tuto destas fontes alternativas, termelétricas movidas a 
gás natural.

A geração de energia elétrica desse projeto será so-
mada ao Sistema Nacional de Energia com isso o uso 
da Radiação Solar como substituto do Carvão Mineral já 
caracteriza um novo padrão rumativo a uma "economia 
verde". Economia esta que terá duas relevantes fontes 
geradoras: a hidráulica e a solar.

15 ImPACTO ECOnÔmICO

Ramificando o Direito Econômico encontramos o Di-
reito de Energia Elétrica que estuda as relações entre as 
conversões, utilização e repercussão econômica.

Reduzir o risco financeiro a partir do conheci-
mento e da utilização destas técnicas em escala co-
mercial pode acarretar na viabilidade deste tipo de 
tecnologia podendo aumentar a origem de energia 
elétrica através de fontes renováveis. Essa viabiliza-
ção gera modos leais de competição com combus-
tíveis fósseis.
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Gráfico 1: Composição de custos de planta heliotérmica de 30MV 
Composição de custos de planta heliotérmica de 30MV

Tecnologia

PHC

Biomasssa

Queima de Rejeitos
Digestão Aeróbica
Gás de Lixo Urbano
Energia de Florestas e Cultivo 
                                 de Grãos

Biocombustíveis
Etanos
Biodiesel

Aquecimento Solar Direito

Geração Heliotérmica

Fotovoltica

Gração Eólica

Redução Espera no Custo 
da Energia em 10 anos (%)

ligeiro aumento

elevação contínua
5 - 10
ligeiro aumento
10 - 15 (calor)
30 - 50 (elétrico)

 
25 - 50
20 - 25

30 - 50

25

40 - 50

20 - 25

Custos Atual de Energia 
(US$/kWh)*

0,02 - 0,10

0,02 - 0,14
0,02 - 0,14
0,4 - 0,06
0,05 - 0,08 (calor)
0,08 - 0,15 (elétrico)
 

0,24 - 0,37 (US$/litro)
0,40 - 0,52 (US$/litro)

0,03 - 0,25

0,10 - 0,25

0,50 - 1,50

0,04 - 0,10

Queda de Custo da Energia
nos  Últimos 10 anos (%)

constante

constante, mas agora elevando-se
5 - 10
10 - 15
5 - 10 (calor)
10 - 15 (elétrico)

 
5 - 10
5 - 10

30 - 60

50

40

30 - 50

*Valores podem variar de país para país. 

Na Tabela 1, apresentam-se alguns exemplos de redução de custos que foram alcançados se esperados para 
algumas tecnologias usadas para o aproveitamento de fontes renováveis (OECD/IEA, 1997).

Tabela 1: Redução de Custos Verificados e esperados para Algumas Fontes Alternantivas (OECD/IEA, 1997)
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Tabela 2: Custos diretos e Indiretos da Planta Modelada

Cristiane Lodi, 2011

CUSTOS DIRETO (CI)

EPC (Engenharia, construção e Montagem)

Projeto, terreno e gerenciamento

ICMS (sobre 80% do CI)

Total de custos indiretos

VALOR UNITáRIO

15

3,5

27

–

QUANTIA

17.428.997,03

4.066.705,97

25.097.755,72

46.593.518,73

UNIDADE

%

%

%

%

CUSTOS DIRETO (CD)

Melhorias no terraço

Campo solar

Sistema HTF (tluido de transferência)

Armazenamento

Back up com combustível fóssil

Bloco de geração (refrigeração úmida), 
baseado na capacidade bruta da turbina

Bloco de geração (refrigeração seca), 
baseado na capacidade bruta da turbina

Contingências

Total de custso diretos

VALOR UNITáRIO

25

295

90

80

0

940

1160

10

–

QUANTIA

188.854m2

188.854m2

188.854m2

0

0

30 MW, bruto

–

10%

–

VALOR TOTAL (US$)

4.721.358,84

55.712.034,36

16.996.891,84

0

0

28.200.000,00

–

10.563.028,50

116.193.313,54

UNIDADE

US$/m2

US$/m2

US$/m2

S/kwh-t

US$/kW

US$/kW

US$/kW

% CD

–

Comparando dados, percebemos que a tendência para a diminuição de custos de eletricidade provinda de fontes 
renováveis deve cair à metade nas próximas décadas.

Gráfico 2:
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A geração de centrais CSP ocorreu em resposta à crise energética instalada na década de 70, atualmente está 
proliferando a segunda geração refletindo o investimento após um período de custos elevados de combustível fóssil 
já que o investimento em energia renovável ajuda a frear a volatilidade no preço neste Gráfico 4:

Gráfico 3:
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16 DEsEnVOLVImEnTO hUmAnO

Uma maior diversificação da base energética acar-
reta em melhores condições de custo e aplicação além 
da maior facilidade de usufruto. Há regiões no país 
onde a agricultura, que é essencial na subsistência 
humana, é precária. Pela falta de condições de cultivo 
o desenvolvimento humano é prejudicado. Uma maior 
participação em diversidade de energia amenizaria 
esse problema.

Segundo Maria de Lourdes F. Feitosa em “Estágios 
da Função Elétrica” a energia: Uma vez produzida, trans-
portada, distribuída e regulada pela lei, encontra-se a 
energia elétrica, através da eletricidade, apta e em con-
dições de ser utilizada pelas diversas classes de con-
sumidores nas suas miraculosas aplicações: a força, a 
tração, a calefação, a iluminação, a refrigeração, a com-
putação, a radiodifusão, a televisão etc.

17 DEsEnVOLVImEnTO DA 
COmUnIDADE

Um dos maiores problemas de desenvolvimento 
da região nordestina está ligado à questão hídrica. 
Por exemplo, a dificuldade de bombeamento dos 
sistemas de irrigação poderá ser diminuída senão 
sanados nesta região quando utilizado o sistema de 
hélio térmica já que aumentará a disponibilidade de 
energia na região.

Nas indústrias fundamentais – a agricultura, 
pastoril, extrativista e manufatureira- em todas 
suas ramificações, a energia elétrica é base da 
produção econômica e em grande escala das 
riquezas; na indústria do transporte que, apro-
ximando o produtor do consumidor, faz circu-
lar essas riquezas, a eletricidade, barateando o 
custo desses transportes e tornando-os mais 
rápidos, vem alargar mais ainda o raio de ação 
dos mercados [...] para o benefício coletivo a 
individual, e, finalmente é ainda a eletricidade 
que nas suas aplicações por assim dizer so-
ciais, desempenha o papel predominante na 
vida civilizada dos nossos dias, já fornecendo o 
movimento, a iluminação, os meios de comuni-
cação, de transmissão de sinais eletromagné-
ticos a enormes distâncias, já nas suas aplica-
ções a medicina, contribuindo para diminuir o 
sofrimento humano (MONLEVADE; QUEIRÓS; 
CARDOSO, 200?).

Das vantagens que o Brasil possui perante as ou-
tras economias, associada à facilidade de se encontrar 
energia renovável de forma abundante e diversificada. 

Possuiremos mais proveitos acerca da energia provinda 
de fonte solar já que:

• Hidrelétricas: depende de rígida aprovação devi-
da sua questionada exuberância ambiental; 

• Fontes Fósseis: necessita de altos investimentos 
em carvão mineral e gás natural, desmerecendo 
o rico potencial renovável; 

• Nuclear: alto investimento e insegurança devido a 
uma possível contaminação. 

Evoluindo para uma maturidade tecnológica nestes 
empreendimentos no mundo, concluímos que a geração 
de eletricidade provinda de energia hélio térmica gera 
dentre outros na comunidade:

• Crescimento local e desenvolvimento; 
• Implementação de benefícios sociais locais; 
• Oferta de novos empregos no campo o que evita 

o êxodo rural. 

18 InTEREssE PÚBLICO

O conceito de sistema interligado nacional visa fa-
vorecer troca de energia entre regiões, dos geradores e 
consumidores de todo o país, portanto a transmissão e 
a distribuição de energia elétrica são componentes es-
tratégicos do sistema e de altíssimo interesse público 
(CAMPOS, 2001).

19 mEIO AmBIEnTE

Relembrando que a geração das usinas termoelétri-
cas, tradicionalmente abastecidas por carvão mineral 
constitui-se da segunda maior fonte poluidora de libe-
ração de gases causadores do efeito estufa como CO2 
para a atmosfera além de outros problemas como a 
chuva ácida. Devemos pensar que a escolha do aprovei-
tamento da energia solar oferecem soluções com menor 
impacto ambiental mesmo quando operem de maneira 
híbrida com combustíveis fósseis.

A energia solar proporciona muito mais energia do 
que todas as pessoas do mundo precisam segundo H. 
Steven Dashefsky. Mas ela ainda não é aproveitada de 
maneira eficiente, sendo certo que produz pouca ou 
quase nenhuma poluição do ar e da água, não adiciona 
dióxido de carbono na atmosfera e não destrói a terra.

Esse menor Impacto Ambiental faz-se diretriz para 
evitar o mesmo ou mesmo controlar ao máximo sua ex-
pansão. Abaixo detalharemos essas medidas:
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LICEnCIAmEnTO AmBIEnTAL

O Licenciamento Ambiental se fundamenta no Poder 
da Polícia por isso condiciona limitações do direito indi-
vidual em prol do direito coletivo.

Há muitos casos em que é necessário o Licencia-
mento Ambiental:

• Princípio da Prevenção; 
• Controle de uma atividade potencialmente polui-

dora do Poder Executivo. 

I – Licenciamento Ambiental: procedimento 
administrativo pelo qual o órgão ambiental 
competente licencia a localização, instalação, 
ampliação e a operação de empreendimentos 
e atividades utilizadoras de recursos ambien-
tais, consideradas efetiva ou potencialmente 
poluidoras ou daquelas que, sob qualquer 
forma, possam causar degradação ambiental, 
considerando as disposições legais e regula-
mentares e as normas técnicas aplicáveis ao 
caso (Inciso I, Artigo 1°, Resolução 237/97 do 
CONAMA).

Este Licenciamento tem o objetivo de controlar ativi-
dades potencialmente poluidoras ou degradadoras.

• Atividade Poluidora: Aquela que altera a qualida-
de ambiental.

• Atividade Degradadora: Que altera as caracterís-
ticas do Meio Ambiente.

PROCEDImEnTO ADmInIsTRATIVO

Procedimentos Administrativos são conjuntos de 
Atos Administrativos. Atos Negociais é o tipo de Ato Ad-
ministrativo do Licenciamento Ambiental. Nestes Atos 
Negociais encontram-se:

• Licença; 
• Permissão; 
• Autorização. 

Conclui-se então que o Licenciamento Ambiental é 
uma sequência de Licenças. O artigo 8° dessa mesma 
Resolução do CONAMA mostra quais são elas:

I – Licença Prévia (LP) – concedida na fase 
preliminar do planejamento do empreendimen-
to ou atividade aprovando sua localização e 
concepção, atestando a viabilidade ambiental 
e estabelecendo os requisitos básicos e con-

dicionantes a serem atendidos nas próximas 
fases de sua implementação;

II – Licença de Instalação (LI) – autoriza a 
instalação do empreendimento ou atividade 
de acordo com as especificações constantes 
dos planos, programas e projetos aprovados, 
incluindo as medidas de controle ambiental 
edemais condicionantes, da qual constituem 
motivo determinante;

III – Licença de Operação (LO) – autoriza a ope-
ração da atividade ou empreendimento, após 
a verificação do efetivo cumprimento do que 
consta das licenças anteriores, com as me-
didas de controle ambiental e condicionantes 
determinados para a operação.

Parágrafo único. As licenças ambientais pode-
rão ser expedidas isolada ou sucessivamente, 
de acordo com a natureza, características e 
fase do empreendimento ou atividade.

Antes de conceder a Licença Prévia, o CONAMA 
pede os Estudos Ambientais.

O Licenciamento Ambiental é pedido, portanto quan-
do há risco de Impacto Ambiental:

Para efeito desta Resolução, considera-se impacto 
ambiental qualquer alteração das propriedades físicas, 
químicas e biológicas do meio ambiente, causada por 
qualquer forma de matéria ou energia resultante das ati-
vidades humanas que, direta ou indiretamente, afetam:

I – a saúde, a segurança e o bem-estar da po-
pulação;

II – as atividades sociais e econômicas;

III – a biota;

IV – as condições estéticas e sanitárias do 
meio ambiente;

V – a qualidade  dos  recursos  ambientais. 
(Artigo 1°,
Resolução 001/86 do CONAMA)

Após analisar o Estudo Ambiental e saber a dimen-
são do Impacto Ambiental que é estabelecido quem vai 
gerar o Licenciamento Ambiental se é o município, o 
estado ou a União.

Alguns países como os EUA estão desenvolvendo 
meios de facilitar pesquisas e instalação de projetos 
com energia hélio térmica. Essa motivação se deve ao 
fato do governo possuir maior velocidade na hora de 
conceder licenciamento ambiental.
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AVALIAÇãO DE ImPACTOs AmBIEnTAIs – 
AIA

A Lei nº 6.938/81 de Políticas Nacionais do Meio 
Ambiente visa à melhoria da qualidade ambiental e tem 
por objetivo a preservação da natureza.

A Avaliação de Impactos Ambientais é um instru-
mento, um objetivo dessa lei e tem os princípios de 
manutenção do equilíbrio ecológico assegurando o 
uso racional coletivo. Para esta avaliação é necessário 
planejamento, controle e fiscalização dos recursos am-
bientais.

As atividades da AIA são definidas por diversos auto-
res:

É identificar, predizer e descrever, em termos 
apropriados, os prós e os contras (danos e 
benefícios) de uma proposta de desenvol-
vimento. Para ser útil, a avaliação deve ser 
comunicada em termos compreensíveis para 
a comunidade e os decisores. Os prós e os 
contras devem ser identificados com base em 
critérios relevantes para os países afetados 
(PNUMA apud PADC, 1980).

É a atividade destinada a identificar e predizer o 
impacto sobre o ambiente biogeofísico e sobre 
a saúde e o bem-estar dos homens, resultantes 
de propostas legislativas, políticas, programas 
e projetos e de seus processos operacionais, e 
a interpretar e comunicar as informações sobre 
esses impactos (MUNN, 1979).

É o instrumento de política ambiental que toma 
a forma geral de um processo concebido para 
assegurar que se faça uma tentativa sistemá-
tica e conscienciosa de avaliar as conseqüên-
cias ambientais da escolha entre as várias 
opções que se podem apresentar aos respon-
sáveis pela tomada de decisão (WANDESFOR-
DE-SMITH, 1979).

É um procedimento para encorajar a tomada de 
decisão a levar em conta os possíveis efeitos 
dos projetos de investimento sobre a qualida-
de ambiental e a produtividade dos recursos 
naturais e um instrumento para a coleta e or-
ganização dos dados que os planejadores ne-
cessitam para fazer com que os projetos sejam 
mais válidos e ambientalmente fundamentados 
(HORBERRY, 1984).

ImPACTO AmBIEnTAL

Impacto Ambiental segundo a Resolução 001/86 do 
CONAMA é qualquer alteração das propriedades físicas, 

químicas e biológicas do meio ambiente, causada por 
qualquer forma de matéria ou energia resultante das ati-
vidades humanas que, direta ou indiretamente, afetem 
a saúde, a segurança e o bem-estar da população; as 
atividades sociais e econômicas; a biota as condições 
estáticas e sanitárias do meio ambiente e a qualidade 
dos recursos ambientais.

A obtenção de Energia Elétrica com intenção de Uti-
lidade Industrial ou de Serviço Público é provinda de ge-
radores de corrente alternada. E em toda conversão de 
energia existem perdas que influenciam no rendimento 
do processo.

Há também outros produtos indesejáveis dessa pro-
dução que geram Impacto Ambiental como:

• calor; 
• fumaça; 
• poluição visual; 
• alagamento de áreas; 
• lixo radioativo; 
• ruído... 

Observamos com isso que não existe geração de 
Energia sem Impacto Ambiental.

EsTUDO PRÉVIO DE ImPACTO 
AmBIEnTAL

O Poder Público exige o Estudo Prévio de Impacto 
Ambiental para atividades relacionadas ao uso racional 
da energia. Cumprindo o que está explicito no artigo 
225, §1°, IV da Constituição Federal: exigir, na forma da 
lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente 
causadora de significativa degradação do meio ambien-
te, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará 
publicidade.

Destaco alguns pontos relevantes na lei n° 9.478 no 
seu artigo 1:

I- As políticas nacionais para o aproveitamento 
racional das fontes de energia visarão aos se-
guintes objetivos:

XVII – fomentar a pesquisa e o desenvolvimen-
to relacionados à energia renovável.

Verificamos com isso que a proteção ambiental so-
mada aos interesses do consumidor é diretriz desta Lei. 
Somada aos incisos do artigo 170 da Carta Magna em 
especial ao inciso V que reza: defesa do meio ambiente, 
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inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o 
impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus 
processos de elaboração e prestação. 

sERVIÇOs PÚBLICOs

Serviços Públicos são atividades desenvolvidas para 
o bem coletivo, estas podem ser prestadas por empre-
sas estatais ou privadas. Quem estabelece quais ser-
viços são de utilidade pública, é o próprio estado que, 
além disso, se esses serviços serão prestados por ter-
ceiros ou pela própria estrutura oficial.

Serviços de polícia e de saúde pública fazem parte 
do Serviço Público propriamente dito, somente a Admi-
nistração Pública deve prestá-los. Outros como forne-
cimento de água, transporte coletivo, serviço de Tele-
comunicações podem ser prestados diretamente pelo 
estado ou não.

A energia elétrica possui atribuição de Serviço Público 
como consta o artigo 21 da Constituição Federal de 1988:

Art. 21. Compete à União:

XII – explorar, diretamente ou mediante autori-
zação, concessão ou permissão:

b) os serviços e instalações de energia elétrica 
e o aproveitamento energético dos cursos de 
água, em articulação com os Estados onde se 
situam os potenciais hidroenergéticos;

Visando atender a necessidade do Setor de Serviços 
Públicos em aumentar a produtividade, reduzir custos e 
aumentar a eficácia, o setor elétrico brasileiro impulsio-
nado pelo mercado sofreu um processo de privatização 
desde o primeiro choque do petróleo.

COnCEssãO, AUTORIZAÇãO, 
PERmIssãO DE sERVIÇOs PÚBLICOs

Os serviços de fornecimento individual de água, luz 
e telecomunicações que, normalmente são prestados 
por empresas privadas funcionam a partir de concessão 
outorgada pelo poder público.

Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, di-
retamente ou sob regime de concessão ou per-
missão, sempre através de licitação, a presta-
ção de serviços públicos."(Art. 175 da CF/ 88)

As obras, serviços, inclusive de publicidade, 
compras, alienações, concessões, permissões 
e locações da Administração Pública, quando 

contratadas com terceiros, serão necessaria-
mente precedidas de licitação, ressalvadas as 
hipóteses previstas nesta Lei (Art. 2º da Lei 
8666/93).

O Serviço Público pode ser prestado diretamente 
pelo Estado ou deparado por particulares como cons-
ta no artigo 175 da Constituição Federal de 1988. A lei 
8.987/95 trata de maneira genérica os regimes licitató-
rios para Concessão e Permissão (delegação) de Servi-
ços Públicos.

As controvérsias entre Concessão e Permissão es-
tão na duração dos prazos para execução de Serviço 
Público, e na forma da licitação possibilidade da realiza-
ção da desapropriação.

A Concessão permite ao particular realizar Serviços 
Públicos por um prazo determinado, estes prazos cos-
tumam ser maiores que os habituais Contratos Adminis-
trativos que tem no máximo 60 meses de duração como 
estabelece o inciso II do artigo 57 da lei 8. 666/93, os 
prazos das Concessões podem ser de 50, 60 anos. 
Caso o Poder Público decida desfazer a Concessão de-
verá indenizar sua contraparte.

A Delegação também transfere a execução do Servi-
ço Público a particulares, mas sobre forma de Ato Ad-
ministrativo. Essa permissão pode ser desfeita a qual-
quer momento sem necessidade de indenização, pois 
não havia tempo pré-determinado para as execuções.

O artigo 118 do Decreto n° 41.019/57 estabelece 
que: a autorização poderá transformar-se em conces-
são quando autorizada a destinação da energia produ-
zida a serviços de utilidade pública federal, estadual ou 
municipal, ou ao comércio de energia. 

As usinas termelétricas destinadas à produção in-
dependente poderão possuir concessão fazendo uso 
de licitação ou autorização segundo o artigo 6° da Lei 
n° 9.074/95: As usinas termelétricas destinadas à pro-
dução independente poderão ser objeto de concessão 
mediante licitação ou autorização.

DEFInIÇÕEs:

• Autoprodutor de Energia Elétrica: Denominação 
que se dá ao gerador, que destina integralmente 
sua produção para uso próprio. 

• Produtor Independente: Pessoa Jurídica ou em-
presas reunidas em consórcio, que recebam 
concessão ou autorização do Poder Conceden-
te, para produzir energia elétrica destinada ao 
comércio de toda ou parte da energia produzida, 
por sua conta e risco. 
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O artigo 118 do Decreto n° 41.019/57 estabelece 
que: a autorização poderá transformar-se em conces-
são quando autorizada a destinação da energia produ-
zida a serviços de utilidade pública federal, estadual ou 
municipal, ou ao comércio de energia.

As usinas termelétricas destinadas à produção in-
dependente poderão possuir concessão fazendo uso 
de licitação ou autorização segundo o artigo 6° da Lei 
n° 9.074/95: As usinas termelétricas destinadas à pro-
dução independente poderão ser objeto de concessão 
mediante licitação ou autorização.

Fundamentando no artigo 175 da Constituição Fe-
deral percebemos que quando se trata de prestação de 
Serviço Público a produção independente será objeto de 
concessão: Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, 
diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, 

sempre através de licitação, a prestação de serviços 
públicos.

A Concessão mediante Licitação será aplicada em 
casos de Prestação de Serviço Público em Origem Tér-
mica quando houver produção com potências superio-
res a 5000 kW. Em casos de menores potências deve-
-se apenas comunicar-se com a Aneel.

A definição doutrinária (constituída pela opinião dos 
juristas) de permissão por vezes não é universal já que 
existem artigos na Constituição Federal que dispõe de 
prazos para Permissão tão qual existe para Concessão, 
o artigo 223, §5° é um exemplo contraditório do signi-
ficado anterior.

As definições e diferenças enquanto a permissão e 
autorização devem ser dadas com bastante cautela já 
que são muito parecidas entre si.

Quanto ao uso

Quanto à prestação do
serviço público

Quanto a licitação

Quanto à aptidão

PERMISSãO

O tempo transferido para a utilização 
do bem público a particulares é maior 
comparado à autorização.

Há transferência da prestação de serviço 
público há particulares.

Há licitação sobre qualquer modalidade

Exerce influência para utilização de 
maior porte

AUTORIzAçãO

A transferência para a utilização do bem 
público por particulares dura um curtíssimo 
espaço de tempo no máximo 90 dias.

Autoriza-se que particulares prestem serviço 
público

Dispensa licitação

Ocorre sobre a utilização do bem público de 
pequeno porte.

Tabela 3: Diferenças de Permissão e autorização:

Os prazos citados na tabela comparativa são casos 
excepcionais já que são determinadas por cláusulas 
limitadoras. Prazos pré-determinado existem em con-
tratos sejam contratos administrativo ou contrato de 
concessão.

Tendo em vista que a Autorização e a Concessão são 
maneiras de consentir o uso de bens públicos assim 
como o regime de Prestação do Serviço Público deve-
mos ter o consentimento de que cada qual possui sua 
singularidade que deve ser observada para não haver 
erros no Direito Administrativo.

Atentando que a Concessão é o ato administrativo 
que deve ser necessariamente realizada perante Licita-
ção em modalidade de Concorrência e que a Autoriza-
ção dispensa Licitação percebemos uma grande dife-
rença em importância nas duas.

Lembrando que a Autorização é precária em sua es-
trutura, não possui interação entre as partes assim, o 
ato para realização desta é outorgado, ou seja, imposta 

unilateralmente pela Administração. Diferentemente a 
Concessão é precedida de acordo entre as partes.

Restringindo a casos excepcionais, a Autorização 
não possui prazos determinados, portanto pode ser in-
terrompido a qualquer tempo sem necessidade de aviso 
prévio e indenização posterior, quanto, quando houver 
prazos estabelecidos esses são minimamente peque-
nos. Já a concessão possui prazos pré-definidos habi-
tualmente grandes geralmente são fixado em décadas e 
não podem ser cessados a qualquer tempo diante disso 
deverá haver indenização do poder concedente. Segun-
do o artigo 12 da Lei n° 9.075/95, 

O produtor independente pode vender energia 
elétrica para: A venda de energia elétrica por 
produtor independente poderá ser feita para:

I – Concessionário de serviço público de ener-
gia elétrica;
II – Consumidor de energia elétrica, nas condi-
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ções estabelecidas nos arts. 15 e 16;
III – consumidores de energia elétrica integran-
tes de complexo industrial ou comercial, aos 
quais o produtor independente também forne-
ça vapor oriundo de processo de cogeração;
IV – Conjunto de consumidores de energia elé-
trica, independentemente de tensão e carga, 
nas condições previamente ajustadas com o 
concessionário local de distribuição;
V – Qualquer consumidor que demonstre ao 
poder concedente não ter o concessionário lo-
cal lhe assegurado o fornecimento no prazo de 
até cento e oitenta dias contado da respectiva 
solicitação.
Parágrafo único. A comercialização na forma 
prevista nos incisos I, IV e V do caput deste 
artigo deverá ser exercida de acordo com crité-
rios gerais fixados pelo Poder Concedente.

Atentando para o parágrafo único, devemos ressaltar 
o interesse público nos preços sujeitados ao Poder Con-
cedente, portanto, essas tarifas não são fixadas pela lei 
de mercado.

COnCLUsãO

Fundamentando a pluralidade humana constatada 
na Declaração de Estocolmo e mantendo os princípios 
citados nesta; estabelecemos que o homem tem a ca-
pacidade de incidir no restante do meio ambiente mas 

também se adequa e se acopla nesta harmonia.
A perpetuação do crescimento econômico sem pre-

cedentes motivou o surgimento da Legislação Ambien-
tal na qual busca amenizar as agressões a nível mun-
dial. Este estudo tem ramos diversificados até mesmo 
alguns aparentemente distintos daqueles meramente 
biológicos como a antropologia e o estudo dos sistemas 
educacionais.

Empregando o padrão de equilíbrio no clima da Ter-
ra percebemos quão interligado estão às nações. Não 
convém e não é suficiente empregar recursos e metas 
apenas em algumas regiões porque, biomas são com-
pletamente interligados e um fundo de auxílio financeiro 
e tecnológico entre os países é um dos parâmetros ne-
cessários para o funcionamento do Direito Ambiental.

Os princípios são bem definidos no Direito Ambien-
tal, promovem uma tênue distinção entre as outras ci-
ências jurídicas. O princípio da Legalidade nos obriga ao 
autopoliciamento e, aliado ao Princípio da Supremacia 
do Interesse Coletivo nos submete a legislação predi-
zendo regras a fim de agirmos dentro dos conformes os 
segundo códigos aferidos.

Nobilitar a existência humana é o que deseja todos 
os povos por isso devemos desencadear modos acerca 
do nosso desenvolvimento científico para proporcionar 
o bem-estar tal qual compromete diversos princípios 
em diversas regulamentações.
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Resumo
O Presente artigo objetiva analisar as penas alternativas trazidas pela lei n. 9.714, de 25.11.1998 sob a ótica da 
intervenção mínima do Estado na liberdade dos indivíduos. Para tanto, se fez necessário recorrer a doutrina 
e a legislação vigente que discorre sobre determinado tema fazendo intervenções e comparações. As penas 
alternativas pertencem ao chamado Direito penal mínimo, ou seja, são aplicadas ao infrator penas que sejam 
alternativas à prisão considerada de menor potencial. O atual Código Penal brasileiro, através do seu art. 32 
dispõe das seguintes espécies de penas: Privativas de Liberdade, Restritiva de Direitos e Multa, além do SURSIS 
que é uma modalidade de execução com natureza de pena efetiva. Constata-se que as penas alternativas, ou 
substitutas, são institutos eficientes, quando aplicados de forma corretamente, porém se faz necessário políticas 
que viabilizem programas inovadores que conscientize, eduque e, de fato, ressocialize o condenado, o que não é 
possível com o regime fechado, diante das duras deficiências do sistema penitenciário brasileiro.

Palavras – Chaves: Direito Penal Mínimo. Penas Alternativas. Ressocialização do apenado.

ALTERNATIVE PENALTIES UNDER THE MINIMUM CRIMINAL LAW PERSPECTIVE

Abstract
The present article aims to analyze the alternative penalties introduced by Law n. 9714, from 25.11.1998 from 
the perspective of minimum state intervention in the freedom of individuals. Therefore, it was necessary to 
resort to doctrine and current legislation that talk about certain topic making interventions and comparisons. 
The alternative sentencing belong to the so-called minimum criminal law, ie they are applied to the offender 
sentences that are alternatives to imprisonment considered less potential. The current Brazilian Penal Code, 
through its Art. 32 has the following kinds of penalties: custodial, Restrictive of Rights and Fine, beyond the 
probation which is a mode of execution with effective penalty nature. It appears that the alternative sentences, 
or surrogate, are efficient institutions when applied correctly, however we still need policies that support 
innovative programs that aware, educate and, in fact, to resocialize the convict, which is not possible with the 
closed regime, given the harsh deficiencies of the Brazilian penitentiary system.

Keywords: Criminal Law Min. Alternative penalties. Rehabilitation of the convict.
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1 InTRODUÇãO

A prisão faz parte da humanidade, desde os primór-
dios, porém começa a adquirir contornos de penalidade 
após a queda do império romano em 476 d.C., onde o 
cristianismo se consolidava como religião predominan-
te e a igreja católica passou a reger, através do Direito 
Canônico, as relações humanas.

A igreja em suas leis admitia a pena privativa de 
liberdade, sendo consagrado, nesse período, 
o termo penitenciário. O Criminoso (pecador) 
aceitava e, às vezes, suplicava como graça, a 
penitencia. A reabilitação vinha da adesão íntima 
ao sofrimento purificador (OLIVEIRA, p. 56).

 Observa-se que a privação de liberdade como 
componente da pena, só tinha esse caráter quando 
relacionada às infrações julgadas pela igreja. Porém é 
somente a partir do século XVI, mas precisamente em 
1552 na Inglaterra que surge aquele que é considerado 
o primeiro estabelecimento prisional.

Após a revolução francesa em 1789, ocorreram mu-
danças substanciais no regime das penas, uma vez que 
as penas corporais foram substituídas pelas então pe-
nas privativas de liberdade, preceituada no código penal 
de 1791.

O atual código penal brasileiro, através do seu art. 
32 dispõe das seguintes espécies de penas: Privativas 
de Liberdade, Restritiva de Direitos e Multa. Ressalta-se 
que as restritivas de direitos e multa, são espécies de 
penas substitutas ou alternativas, além do SURSIS, que 
é uma modalidade de execução com natureza de pena 
efetiva, como preceitua o art. 77 do código penal. O Pre-
sente trabalho visa analisar os institutos substitutivos 
da Pena Privativa de Liberdade em face das mudanças 
legislativas em matéria penal no Brasil e da preocupa-
ção do legislador com esse diploma. Para tanto, se faz 
necessário recorrer a doutrina e a legislação vigente que 
discorre sobre determinado tema fazendo intervenções 
e comparações.

É certo que o Direito penal tem muita importância no 
controle social e isso não significa que ele deverá ser 
tão punitivo ao ponto de infringir direitos básicos que 
norteia à dignidade do ser humano. No pensamento do 
Direito Penal mínimo, se entende que não se deve expor 
o infrator de crimes considerados mais leves a penas 
mais duras em regime fechado. Pensando no Direito 
Penal mais humano, ressocializador, e coerente com 
os princípios de humanidade foi criada a lei das Penas 
Alternativas que serão abordadas nos capítulos poste-
riores desse estudo. 

2 DIREITO PEnAL mínImO

A Existência de um estado democrático de Direito 
passa necessariamente pela mínima interferência do 
Estado quando vai de encontro as garantias fundamen-
tais asseguradas constitucionalmente aos indivíduos. O 
Direito Penal é o meio mais eficaz de que se vale o Es-
tado no combate à violência, porém, da mesma forma, 
também é o que mais limita o exercício de Direitos Fun-
damentais do Homem, como, por exemplo, a liberdade.

Para Franco (2000), ponto de equilíbrio do confronto 
entre o Estado e o homem é a dignidade desde último 
como pessoa humana. Contudo, para que o respeito 
à dignidade seja atendido na sua expressão máxima, 
exige-se que os direitos e garantias fundamentais da 
pessoa humana, plasmados na Carta Maior ou em tra-
tados internacionais ou, ainda, em outros instrumentos 
equivalentes, sejam respeitados.

O pensamento do autor reflete o direito penal como o 
método de controle social mais invasivo na vida dos in-
divíduos e deve ser utilizado em situações extremas em 
que a intervenção do Estado por outros meios se torne 
insuficiente para reparar o dano e garantir a pacificação 
social, que é seu maior objetivo.

Ainda sobre essa intervenção mínima, Fillipe Rodri-
gues afirma que:

Sobretudo hoje com a assimilação dos concei-
tos de direito penal mínimo, de última ratio e 
da indispensável reinserção do delinqüente na 
sociedade, é fato incontroverso que a Escola 
Clássica se conforma com um ideal condizente 
com a democracia e com a preservação dos 
direitos de liberdade, afinal toda lei penal é uma 
intromissão considerável na liberdade. (RO-
DRIGUES, 2014, p. 128).

Pois foi a partir de meados do século XX que a es-
cola clássica se aperfeiçoou com a tese do direito penal 
mínimo e a doutrina do bem jurídico penal, no intuito de 
controlar o excesso do legislador e preservar a tutela 
penal dos bens jurídicos como ultima ration.

É com esse viés ressocializador, mínimo e garantista 
que a lei número 9.714, de 25.11.1998, alterou o Código 
Penal brasileiro no que tange as penas privativas de li-
berdade que serão analisados a seguir.

 
3 PEnAs ALTERnATIVAs

De acordo com Capez (2005), as penas alternativas, 
é toda e qualquer opção sancionatória oferecida pela le-
gislação penal para evitar a imposição da pena privativa 
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de liberdade.
As penas alternativas pertencem ao chamado Direito 

penal mínimo, ou seja, são aplicadas ao infrator penas que 
sejam alternativas à prisão considerada de menor potencial.

Como afirma Greco (2012), Se a pena é um mal ne-
cessário, o Estado deve buscar aquela que seja mais 
adequada para a proteção dos bens jurídicos, mas por 
outro lado não atinja de forma brutal a dignidade huma-
na, observando o principio da proporcionalidade.

Essa afirmativa reflete no principio da isonomia onde 
este objetiva promover a equalização das condições en-
tre as partes de acordo com as respectivas necessida-
des. Em outras palavras, Aristóteles (1987) em sua obra 
Ética a Nicômaco já se colocava nesse tema, dizendo 
que se deve tratar igualmente os iguais e desigualmente 
os desiguais, na medida de sua desigualdade.

Ainda de acordo com a lição de Greco (2012, p. 527). 

A prisão que no passado  era apenas um es-
tágio intermediário para aplicação da pena, 
geralmente de caráter aflitivo, mutiladora e de 
morte, hoje goza de proeminência nas legis-
lações penais. Em prol da proteção dos bens 
indispensáveis ao convívio em sociedade, o 
Direito penal priva de liberdade aquele que co-
meteu o delito. 

As penas alternativas, são meios de que se vale o 
legislador com a intenção de impedir que o autor de uma 
infração mínima venha a ser aplicada a pena privativa de 
liberdade.

As penas alternativas eram pouco aplicadas no Bra-
sil, embora previstas na Lei de Execução Penal (Lei nº 
7.910, de 1984), devido à dificuldade do Poder Judiciário 
e do Ministério Público na fiscalização do seu cumpri-
mento e a sensação de impunidade da Sociedade.

A aplicação das penas e medidas alternativas volta à 
pauta de discussões com a elaboração das Regras Mí-
nimas das Nações Unidas para a Elaboração de Medidas 
Não-Privativas de Liberdade, as chamadas Regras de 
Tóquio, recomendadas pela ONU a partir 1990, com a 
finalidade de se instituírem meios mais eficazes de me-
lhoria na prevenção da criminalidade e no tratamento 
dos delinqüentes (MENDES, 2014).

Vale lembrar dos ensinamentos do professor Damá-
sio de Jesus (2003, p. 532), quando afirma:

As Penas alternativas são substitutivas. O Juiz 
em primeiro lugar, fixa a pena privativa de li-
berdade. Depois a substitui por uma ou mais 
alternativas, se for o caso. Não podem ser 
aplicadas diretamente, nem cumuladas com as 
privativas de liberdade.

Com a pretensão de humanizar e melhorar o siste-
ma prisional, o principal objetivo das penas alternativas, 
é alcançar a redução da incidência, da pena detentiva, 
devendo a prisão ser vista como a última medida do 
direito penal.

Os requisitos necessários e indispensáveis para que 
o juiz possa aplicar as penas substitutivas estão elenca-
das no Art. 44. do Código Penal:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são au-
tônomas e substituem as privativas de liberda-
de, quando: (Redação dada pela Lei nº 9.714, 
de 1998)
I – aplicada pena privativa de liberdade não 

superior a quatro anos e o crime não for 
cometido com violência ou grave amea-
ça à pessoa ou, qualquer que seja a pena 
aplicada, se o crime for culposo; (Redação 
dada pela Lei nº 9.714, de 1998)

II – o réu não for reincidente em crime doloso; 
(Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)

III – a culpabilidade, os antecedentes, a condu-
ta social e a personalidade do condenado, 
bem como os motivos e as circunstâncias 
indicarem que essa substituição seja su-
ficiente. (Redação dada pela Lei nº 9.714, 
de 1998)

§ 1º (VETADO)  (Incluído pela Lei nº 9.714, de 
1998)

§ 2º Na condenação igual ou inferior a um ano, 
a substituição pode ser feita por multa ou por 
uma pena restritiva de direitos; se superior a 
um ano, a pena privativa de liberdade pode ser 
substituída por uma pena restritiva de direitos 
e multa ou por duas restritivas de direitos.  (In-
cluído pela Lei nº 9.714, de 1998)
§ 3º Se o condenado for reincidente, o juiz po-
derá aplicar a substituição, desde que, em face 
de condenação anterior, a medida seja social-
mente recomendável e a reincidência não se 
tenha operado em virtude da prática do mesmo 
crime. (Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998)
§ 4º A pena restritiva de direitos converte-
-se em privativa de liberdade quando ocorrer 
o descumprimento injustificado da restrição 
imposta. No cálculo da pena privativa de liber-
dade a executar será deduzido o tempo cum-
prido da pena restritiva de direitos, respeitado 
o saldo mínimo de trinta di as de detenção ou 
reclusão.  (Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998)
§ 5º Sobrevindo condenação a pena privativa 
de liberdade, por outro crime, o juiz da execu-
ção penal decidirá sobre a conversão, podendo 
deixar de aplicá-la se for possível ao condena-
do cumprir a pena substitutiva anterior. 

A Substituição da prisão por penas alternativas, ne-
cessita do preenchimento de requisitos objetivos, são 
os que dizem respeito à natureza do crime, à nature-
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za da pena imposta, a quantidade da pena e ao status 
do réu condenado. E os requisitos subjetivos, que é a 
avaliação do julgador, em um caso concreto, sobre a 
suficiência da substituição.

1º requisitos objetivos: a) quantidade de pena apli-
cada que não deve ser superior a 4 anos, pode ser re-
clusão ou detenção no crime doloso e no que tange o 
crime culposo independe da pena aplicada. b)natureza 
do crime cometido (com privilegio o crime culposo, pois 
independe da pena aplicada). c)modalidade de execu-
ção: sem violência ou grave ameaça à pessoa. Passa-
-se a considerar, não só o desvalor do resultado, mas 
também o desvalor da ação, pois nos crimes violentos, 
o seu autor não merece o beneficio da substituição. 2º 
requisitos subjetivos: a) réu não reincidente em crime 
doloso (art.44 inciso II do CP), b) pro gnose de suficiên-
cia da substituição, sendo critério de analise, a culpabi-
lidade, antecedentes, conduta social, personalidade do 
agente e motivos e circunstancias do fato (art.44 inciso 
III do CP) (BITENCOURT, 2006).

O atual Código Penal brasileiro, através do seu art. 
32 dispõe das seguintes espécies de penas: Privativas 
de Liberdade, Restritiva de Direitos e Multa. Ressalta-se 
que as espécies de penas substitutas ou alternativas, são 
destinadas aos criminosos que não representem um alto 
risco de potencial ofensivo à sociedade, visando essas 
penas substituírem as detentivas de curta duração, que 
são as restritivas de direitos e multa, além do SURSIS, 
que é uma modalidade de execução com natureza de 
pena efetiva, como preceitua o art. 77 do código penal. 
Cada um desses institutos será analisado a seguir.

3.1 PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO

Como se sabe, as penas restritivas de direitos foram 
introduzidas em nosso ordenamento pela Lei 7209/84, 
que substituiu por inteiro, a parte geral do Código Penal, 
segundo esclarecia a exposição de motivos dessa lei, 
tratava-se de uma experiência pioneira no sentido de 
proporcionar locução alternativa para  a pena de prisão 
que não vem alcançando a finalidade precípua.

De acordo com o Código Penal, art. 43, as penas 
restritivas de direitos são:

I – prestação pecuniária; (Incluído pela Lei nº 
9.714, de 1998)

II – perda de bens e valores; (Incluído pela Lei 
nº 9.714, de 1998)

III – (VETADO) (Incluído pela Lei nº 9.714, de 
1998)

IV – prestação de serviço à comunidade ou a 
entidades públicas; (Incluído pela Lei nº 

7.209, de 11.7.1984 , renumerado  com 
alteração pela Lei nº 9.714, de 25.11.1998)

V – interdição temporária de direitos; (Incluído 
pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984 , renume-
rado  com alteração pela Lei nº 9.714, de 
25.11.1998)

VI – limitação de fim de semana. (Incluído 
pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984 , renume-
rado  com alteração pela Lei nº 9.714, de 
25.11.1998).

A Lei 9.714/98 ampliou o rol das penas restritivas de 
Direitos, adicionando a prestação pecuniária e a perda 
de bens e valores, bem como admitindo a prestação de 
serviços as entidades públicas.

Entende-se que os requisitos para aplicação das pe-
nas restritivas de direitos são:

a)  Crime doloso sem violência ou grave amea-
ça com pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos 
(art.44, I, CP);

b)  Crime culposo, qualquer que seja a pena aplicada 
(art. 44, I, segunda parte CP);

c)  Crime doloso com violência ou grave ameaça 
cuja pena seja inferior  a 1 (um) ano (art.54 CP).

Caso a condenação seja igual ou inferior a 1 (um) 
ano, a substituição pode ser feita por uma pena restri-
tiva de direito ou multa. Sendo maior, serão aplicadas 
duas penas restritivas de direitos, ou uma pena restritiva 
de direito cumulado com multa (art. 44, §2° CP). A rein-
cidência específica, ou seja,  pelo mesmo tipo, em crime 
doloso afasta a aplicação da pena restritiva de direitos 
(art.44, II c/c art. 44, §3° CP).

As Penas Restritivas de Direito, portanto, são san-
ções autônomas, as quais resultam da substituição de 
pena privativa de liberdade. Todavia, se ocorrer des-
cumprimento injustificado, a pena restritiva de direitos, 
converte-se novamente em pena privativa de liberdade, 
devendo no cálculo, ser abatido o tempo cumprido de 
pena restritiva de direitos, respeitando sempre, um sal-
do mínimo de 30 (trinta) dias de detenção ou reclusão.

3.1.1 Espécies De Penas Restritivas De 
Direitos

a)  Prestação pecuniária – De acordo com Art. 45 do 
CP, a prestação pecuniária consiste no pagamen-
to em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a 
entidade pública ou privada com destinação social, 
de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 (um) 
salário mínimo nem superior a 360 (trezentos e ses-
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senta) salários mínimos. O valor pago será deduzido 
do montante de eventual condenação em ação de 
reparação civil, se coincidentes os beneficiários. se 
houver aceitação do beneficiário, a prestação pecu-
niária pode consistir em prestação de outra natureza 
(jóias, pedras preciosas, carro, etc). O não pagamento 
importa em reconversão, da pena,  diferente da multa.

b)  Perda de bens e valores – De acordo com o art. 
45, § 3o A perda de bens e valores pertencentes aos 
condenados dar-se-á, ressalvada a legislação espe-
cial, em favor do Fundo Penitenciário Nacional, e seu 
valor terá como teto – o que for maior – o montan-
te do prejuízo causado ou do provento obtido pelo 
agente ou por terceiro, em conseqüência da prática 
do crime.

c)  Prestação de serviços à comunidade ou a enti-
dades públicas - De acordo com Art. 46 do CP, a 
prestação de serviços à comunidade ou a entidades 
públicas é aplicável às condenações superiores a 
seis meses de privação da liberdade, consiste na 
atribuição de tarefas gratuitas ao condenado, dar-
-se-á em entidades assistenciais, hospitais, escolas, 
orfanatos e outros estabelecimentos congêneres, 
em programas comunitários ou estatais. As tarefas 
serão atribuídas conforme as aptidões do conde-
nado, devendo ser cumpridas à razão de uma hora 
de tarefa por dia de condenação, fixadas de modo 
a não prejudicar a jornada normal de trabalho. Se a 
pena substituída for superior a um ano, é facultado 
ao condenado cumprir a pena substitutiva em menor 
tempo (art. 55), nunca inferior à metade da pena pri-
vativa de liberdade fixada.

d) Interdição temporária de direitos - De acordo com 
Art. 47 do CP, As penas de interdição temporária de 
direitos são: I - proibição do exercício de cargo, fun-
ção ou atividade pública, bem como de mandato ele-
tivo; II - proibição do exercício de profissão, atividade 
ou ofício que dependam de habilitação especial, de 
licença ou autorização do poder público; III - sus-
pensão de autorização ou de habilitação para dirigir 
veículo. IV – proibição de freqüentar determinados 
lugares.V - proibição de inscrever-se em concurso, 
avaliação ou exame públicos. 

e)  limitação de fim de semana  - De acordo com 
art.48, parágrafo único CP, é a permanência aos 
sábados e domingos por 5 horas diárias em casa 
de albergado ou outro estabelecimento adequado, 

em que poderão ser ministradas palestras ou ou-
tras atividades educativas.

3.2 MULTA

É uma espécie de sanção penal de cunho patrimo-
nial, consistente no pagamento em dinheiro ao fundo 
penitenciário, diferentemente da prestação pecuniária, 
que é destinada à vítima e sucessores.

A pena de multa constitui uma modalidade de 
pena pecuniária, imposta pelo Estado às pesso-
as condenadas pela prática de infrações penais. 
Trata-se de uma retribuição não correspondente 
ao valor do dano causado, considerada como 
sanção de natureza patrimonial, por represen-
tar pagamento em dinheiro por determinação 
judicial, em virtude de sentença condenatória. 
(BRAGA, 1997 Apud GRECO, 2012).

A pena de multa teve seu alcance ampliado com 
as alterações da lei 9.714/98, onde a pena privativa de 
liberdade de até um ano pode ser substituída apenas 
por multa.

Importante ressaltar em relação à multa substitutiva 
é que esta, ao contrário das demais espécies de penas 
alternativas, não pode ser convertida em prisão de liber-
dade em face do que dispõe a Lei 9268-98, que proíbe 
em prisão, multa não paga. A Multa é considerada dívi-
da de valor, podendo ser executada pelo procurador da 
fazenda pública, porém mesmo sendo dívida, conserva 
seu caráter de pena.

Como Preconiza o art. 50 do Código Penal, a multa 
deve ser paga dentro de 10 (dez) dias depois de transita-
da em julgado a sentença. A requerimento do condenado 
e conforme as circunstâncias, o juiz pode permitir que o 
pagamento se realize em parcelas mensais. A cobrança da 
multa pode efetuar-se mediante desconto no vencimento 
ou salário do condenado quando: a) aplicada isoladamen-
te; b) aplicada cumulativamente com pena restritiva de 
direitos; c) concedida a suspensão condicional da pena. 
O desconto não deve incidir sobre os recursos indispensá-
veis ao sustento do condenado e de sua família. Já o Art. 
51 do Código Penal versa sobre a suspensão da execução 
da multa quando diz que, é suspensa a execução da pena 
de multa, se sobrevém ao condenado com doença mental.

3.3 SURSIS

A Suspensão Condicional da pena, o SURSIS, antes 
entendido como mero incidente de execução de pena, 
tem natureza de pena efetiva e está disciplinado pelo 
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Código Penal brasileiro nos artigos 77 a 88.
Para Greco (2012), o SURSIS é uma verdadeira me-

dida descaracterizadora, que tem por finalidade evitar o 
aprisionamento daqueles que foram condenados a pe-
nas de curta duração, evitando-se com isso, o convívio 
promíscuo e estigmatizante do cárcere.

Partindo do principio da dignidade da pessoa huma-
na, o  SURSIS, objetiva preservar a dignidade, que, em-
bora o agente tenha cometido um delito, não merece se 
privar de sua liberdade, sendo alocado em um ambiente 
que poderá, em vez de ressocializar, exclui, como é o 
caso do modelo das penitenciárias. O SURSIS impede a 
execução da pena de prisão, por isso é aplicada entre a 
sentença condenatória e o cumprimento da pena. Tem 
como pressuposto a impossibilidade de conversão da 
pena privativa de liberdade em restritiva de direitos e por 
isso não se aplica a pena restritiva de direitos e a multa.

Existem no Código Penal,  4 (quatro) espécies de 
suspensão condicional, são eles: sursis simples, sursis 
especial, sursis etário e sursis humanitário.

a) O sursis simples

 Os requisitos da suspensão da pena, no caso do 
sursis simples, como prega o Art. 77 do código penal 
vigente são:

Art. 77 - A execução da pena privativa de li-
berdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá 
ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, 
desde que: (Redação dada pela Lei nº 7.209, 
de 11.7.1984)
I - o condenado não seja reincidente em crime 

doloso; (Redação dada pela Lei nº 7.209, 
de 11.7.1984)

 II - a culpabilidade, os antecedentes, a condu-
ta social e personalidade do agente, bem 
como os motivos e as circunstâncias auto-
rizem a concessão do benefício;(Redação 
dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - Não seja indicada ou cabível a substituição 
prevista no art. 44 deste Código. (Redação 
dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1º - A condenação anterior a pena de multa 
não impede a concessão do benefício.(Re-
dação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 2º A execução da pena privativa de liberdade, 
não superior a quatro anos, poderá ser suspen-
sa, por quatro a seis anos, desde que o con-
denado seja maior de setenta anos de idade, 
ou razões de saúde justifiquem a suspensão. 
(Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)

Esses requisitos podem ser classificados em:

• Objetivos: a execução de pena não superior a 2 

anos, poderá ser suspensa pelo prazo de 2 a 4 
anos (art.77, caput CP);

• Subjetivos: o condenado não pode ser reinciden-
te em crime doloso e as circunstâncias judiciais 
serem favoráveis (art. 59 CP): culpabilidade, an-
tecedentes, conduta social, personalidade, moti-
vos e circunstâncias do crime.

O Período de prova do SURSIS, é o prazo , no qual 
o condenado deverá cumprir as obrigações impostas. 
Esse período pode variar de 2 a 4 anos, devendo ser 
contado a partir da audiência de advertência. Decorrido 
o prazo, sem revogação será declarada extinta a pena 
privativa de liberdade (Art. 82 CP).

Essas obrigações ou condições podem ser legais ou 
judiciais. As condições legais estão colocadas pela lei 
penal, no parágrafo 2° do art. 78, a saber:

§ 2° Se o condenado houver reparado o dano, 
salvo impossibilidade de fazê-lo, e se as cir-
cunstâncias do art. 59 deste Código lhe forem 
inteiramente favoráveis, o juiz poderá substituir 
a exigência do parágrafo anterior pelas seguin-
tes condições, aplicadas cumulativamente: 
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
a)  proibição de freqüentar determinados luga-

res; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 
11.7.1984)

b)  proibição de ausentar-se da comarca onde 
reside, sem autorização do juiz;  (Redação 
dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

c)  comparecimento pessoal e obrigatório a 
juízo, mensalmente, para informar e justifi-
car suas atividades (Redação dada pela Lei 
nº 7.209, de 11.7.1984).

Já as condições judiciais, são aquelas determina-
das pelo juiz, porém devem ser adequadas ao fato, bem 
como à situação pessoal do condenado, não podendo 
o julgador, arbitrar condições vexatórias, humilhantes 
ou que agridam a consciência do condenado. (GRECO, 
2012).

b) sursis especial

Os requisitos para o sursis especial também são de 
duas ordens:

• Objetivos: todos os do sursis simples, mais re-
paração pelos danos, salvo impossibilidade de 
fazê-lo (art. 78, parágrafo 2° CP)

• Subjetivos: todos os do sursis simples e as cir-
cunstâncias judiciais serem inteiramente favorá-
veis (art. 59 CP).
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As condições de aplicação podem ser mais benévo-
las, de acordo com o art. 78, parágrafo 2°, o juiz deverá 
aplicar, cumulativamente as condições estabelecidas 
nas alíneas, a, b, c.:

2° Se o condenado houver reparado o dano, 
salvo impossibilidade de fazê-lo, e se as cir-
cunstâncias do art. 59 deste Código lhe forem 
inteiramente favoráveis, o juiz poderá substituir 
a exigência do parágrafo anterior pelas seguin-
tes condições, aplicadas cumulativamente:
a)  proibição de freqüentar determinados lu-

gares; 
b)  proibição de ausentar-se da comarca onde 

reside, sem autorização do juiz;
 c)  comparecimento pessoal e obrigatório a 

juízo, mensalmente, para informar e justi-
ficar suas atividades.

c) Sursis Etário

O sursis etário é aquele concedido ao maior de 70 
anos de idade que tenha sido condenado a uma pena 
privativa de liberdade não superior a quatro anos, po-
dendo a pena ser suspensa por quatro a seis anos. 
(GRECO, 2012).

d) Sursis humanitário

O Sursis humanitário foi uma inovação trazida pela 
Lei 9.714/98 que possibilita ao condenado a uma pena 
não superior a quatro anos, a suspensão condicional da 
pena pelo período de quatro a seis anos por razões de 
saúde que justifiquem a suspensão. (GRECO, 2012)

Poderão ser beneficiados por instituto, portadores 
de HIV, paraplégicos, tuberculosos, ou qualquer tipo de 
doença grave que venha abalar seriamente sua saúde, 
por motivo de agravamento, caso o agente permane-
cesse no cárcere.

3.3.1 Revogação Do SURSIS

O descumprimento das condições de Suspensão 
Condicional da Pena (SURSIS) pode gerar a revogação. 
A revogação é obrigatória quando:

Art. 81 - A suspensão será revogada se, no 
curso do prazo, o beneficiário:
I - é condenado, em sentença irrecorrível, por 

crime doloso;
II - frustra, embora solvente, a execução de 

pena de multa ou não efetua, sem motivo 
justificado, a reparação do dano;  

III - descumpre a condição do § 1º do art. 78 
deste Código

Ainda de acordo com o art. 81, na condenação por 
crime culposo ou contravenção e no descumprimento 
de outras condições impostas na suspensão à revoga-
ção é facultativa, quando:

§ 1º - A suspensão poderá ser revogada se o 
condenado descumpre qualquer outra condi-
ção imposta ou é irrecorrivelmente condenado, 
por crime culposo ou por contravenção, a pena 
privativa de liberdade ou restritiva de direitos.

Cumprido o prazo sem revogação a pena é extinta 
(art.82 CP).

4 COnCLUsãO

Os institutos estudados nesse trabalho, revelam 
a preocupação do legislador em esvaziar as prisões, 
seguindo uma política despenalizadora. Pois o código 
penal de 1941 através de novas leis alterou de forma 
profunda a disciplina das penas restritivas de direitos, 
ampliando seu campo de incidência. 

Com a possibilidade e ampliação da substituição da 
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos a 
suspensão condicional da pena perdeu aplicabilidade, 
abrangendo poucas hipóteses, já que o limite objetivo 
de 4 anos é comum a ambos os institutos e a aplicação 
da pena restritiva de direitos precede a do SIRSUS.

As condições precárias e desumanas do sistema 
prisional brasileiro violam sistematicamente os direitos 
fundamentais de milhares de pessoas. Maus tratos, tor-
tura, superlotação, ausência de assistência médica e do 
acesso à justiça são alguns elementos do panorama de 
violações a que os presos no Brasil estão submetidos.

A atual conjuntura em que se encontram os presí-
dios brasileiros, apresentados cotidianamente pela mí-
dia, não permite que os indivíduos a eles submetidos 
estejam em condições aptas a reingressar na socieda-
de. Nesse sentido é que as penas alternativas as penas 
de privação de liberdade surgem como mais uma etapa 
de evolução das sanções penais. Estas, são adequadas 
para evitar que delinqüentes de pequeno grau de peri-
culosidade, sejam corrompidos dentro dos presídios a 
ponto de não conseguirem mais se ressocializar.

É meio contraditório esse pensamento, porém é fato 
na sociedade em que estamos inseridos, que a pena pri-
vativa de liberdade se torna ineficaz em cumprir seus 
objetivos que é punir, prevenir e ressocializar. Talvez 
atinja verdadeiramente apenas a primeira. O problema 
dessa crise estar ligada estreitamente as políticas car-
cerárias ineficazes. É necessário desenvolver uma polí-
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tica criminal pautada por intervenção mínima do direito 
penal indo de encontro ao que vemos atualmente em 
nosso sistema prisional brasileiro. Se faz necessário 
afastar das instituições competentes e da sociedade em 
geral, o pensamento de que a tortura aos presos é tida 
como um mal necessário.

Por tanto podemos constatar apenas pela análise 
feita na literatura que as penas alternativas, ou substitu-
tas, são institutos eficientes, quando aplicados de forma 
corretamente e tem sua importância marcada no que se 
refere a ressocialização do condenado.

Conclui-se que a busca por alternativas à pena de 
prisão, ainda que baseado origináriamente em pres-
supostos reabilitadores e de direito penal minimo, faz 
parte da nova tendência mundial de expansão do direito 
penal, que decorre dos fundamentos da globalização. 
Porém percebe-se ainda em relação as penas alterna-
tivas que se faz necessário políticas que viabilizem pro-
gramas inovadores que conscientize, eduque e, de fato, 
ressocialize o condenado, o que não é possível com o 
regime fechado, diante das duras deficiências do siste-
ma penitenciário brasileiro.
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NORMAS EDITORIAIS 
1. DA FINALIDADE
A Revista Juris Rationis, revista científica semestral da escola do Direito, publica trabalhos inéditos, tendo interesse na publica-
ção de artigos científicos e comentários jurisprudenciais.
 
2. DOS TExTOS E AUTORES
Os artigos devem ser inéditos, de responsabilidade de seus autores e enviados conforme normas estabelecidas pela Revista. O 
número máximo de autores permitido em cada submissão será 03 (três). A titulação mínima do principal subscritor do artigo será 
mestre ou doutorando.

3. SObRE O ENVIO DO TERMO DE AUTORIzAÇÃO DE REPRODUÇÃO/PUbLICAÇÃO DE ObRA E CESSÃO DE DIREITOS PATRIMONIAIS
O(s) autor(es) está (ão) ciente (s) da obrigatoriedade do envio do documento, devidamente preenchido e assinado pelo (s) autor 
(es) e por uma testemunha. O termo deve ser encaminhado em PDF, no ambiente de transferência de documentos suplementares 
(Passo 4 no processo de submissão no repositório científico). OBS: Apesar do texto explicativo referente ao passo 4 indicar que o 
processo é opcional, para o envio do Termo de Autorização de Reprodução/Publicação de Obra e Cessão de Direitos Patrimoniais 
o procedimento se torna obrigatório. Portanto, o passo 4 é opcional no processo de submissão apenas para documentos suple-
mentares que funcionam como um apêndice ao manuscrito, com o objetivo de auxiliar na compreensão e avaliação da submissão. 
O Termo de Autorização de Reprodução/Publicação de Obra e Cessão de Direitos Patrimoniais encontra-se disponível na barra de 
navegação (menu superior da página do repositório científico da UnP).

4. DA SUbMISSÃO DE ARTIGOS
Devem ser submetidos por meio de repositório científico da UnP pelo endereço https://repositorio.unp.br ou https://repositorio.unp.br/
index.php/juris/user/register. Para isso, o(s) autor (res) deve (m) se cadastrar na revista e seguir os 5 passos da submissão. O artigo 
não deve conter o nome do (s) autor (es) e co-autor (es), instituições de vínculo e e-mail. Essas informações serão inseridas apenas 
no sistema do repositório científico UnP, em virtude da avaliação adotar o sistema blind review (avaliação a cegas).

5. DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO
Os textos são avaliados em duas etapas, segundo os critérios de originalidade, relevância do tema, consistência teórica/metodo-
lógica e contribuição para o conhecimento na área.

1 – Realização de uma análise prévia pelo editor da revista para verificar se o texto se enquadra dentro das linhas
 editoriais da mesma.

2 – Envio do texto para, no mínimo, dois avaliadores que, utilizando o sistema blind review, procederão à análise. Depois de 
aprovado, o texto passará por aconselhamento editorial, revisão ortográfica e gramatical. Após a análise do artigo, os 
autores são notificados sobre a decisão dos avaliadores. O resultado da decisão poderá ser de quatro formas:
a) Aceito sem revisões (ou mínimas revisões)
b) Aceito com revisão
c) Sugestão de ressubmissão (onde terá um novo parecer)
d) Rejeitado. Caso dois avaliadores rejeitarem-no, o autor será informado. Se tiver um aceite e uma rejeição, será
encaminhado para um terceiro avaliador. Se o aceite for com alterações, os editores avaliarão se as alterações foram
efetivadas satisfatoriamente ou se deverá ser revisto pelo (s) avaliador (es).

3 – Caso os revisores apresentem questionamentos, o artigo será devolvido para que os autores, através de uma carta res-
posta, possam pontuar cada item levantado por cada revisor, aceitando ou refutando as sugestões. Em caso de aceitação 
destas sugestões provenientes do processo revisional do artigo, fica a cargo dos autores a adequação do texto utilizando 
a ferramenta de revisão do word (ou similar).

NORMAS PARA PUBLICAÇÃO 
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Os editores e avaliadores se reservam o direito de propor alterações nos originais, buscando manter a qualidade da publicação. 
Definições, conceitos, afirmações e opiniões expressados nos textos são de inteira responsabilidade dos autores. Ao submeterem 
o texto para a Revista RunPetro, o (s) autor (es) está (ão) aceitando as normas aqui expressas,
bem como na autorização da publicação dos textos.

6. Direitos autorais e patrimoniais
Não haverá pagamento a título de direitos autorais ou qualquer outra remuneração em espécie pela publicação de trabalhos na 
Revista. O(s) autor(es) cede(m) total, definitiva, exclusiva, irretratável e irrevogavelmente os direitos patrimoniais do texto/obra 
aceito para publicação na Revista Juris Rationis à APEC – Sociedade Potiguar de Educação e Cultura Ltda., inscrita no CNPJ/MF 
sob o nº 08.480.071/0001-40, com sede social na Avenida Floriano Peixoto, 295, Petrópolis, CEP 59.072-520, Natal/RN, mantene-
dora da Universidade Potiguar – UnP, assim como à Rede Internacional de Universidades Laureate Ltda., e respectivas afiliadas, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.728.655/0001-20, com sede na cidade de São Paulo/SP, na Rua Bela Cintra, 1.200,0 Conjuntos 
51,52, 53 e 54, 5ª andar, Consolação, CEP 01415-001, conferindo-lhes o direito de reprodução, a partir da referida Revista, e em 
quaisquer de suas edições, no Repositório Científico da Universidade Potiguar - UnP ou em quaisquer outras plataformas, base 
de dados e/ou meios de divulga- ção/disseminação do conteúdo, existentes ou que venham a ser inventados, nacionais ou es-
trangeiros, a título gratuito ou oneroso, nos quais venha a Revista a ser disponibilizada, cabendo-lhes, para tanto, as faculdades 
de edição, adaptação, revisão, publicação, transmissão ou retransmissão, comunicação ao público e distribuição, impressa e ou 
digitalmente, e licença ou relicenciamento, podendo, ainda, ceder e ou substabelecer, com ou sem reservas, e a que título for, os 
direitos ora cedidos, sem prejuízos de eventuais outras outorgas.
Ao submeterem seus textos, o (s) autor (es) concede (m) a todos os usuários do Repositório Científico da Universidade
Potiguar o acesso livre a sua obra.

NORMAS TÉCNICAS

7.  A Revista Juris Rationis contém duas partes para publicação de artigos científicos:
Parte I – contempla artigos científicos com um mínimo de 15 (quinze) e o máximo de 25 (vinte e cinco) páginas.
Parte II – Espaço Verbum - contempla trabalhos de iniciação científica, em formato de artigo científico, com o mínimo de 10 (dez)
e o máximo de 15 (quinze) páginas, sob orientação de um professor universitário especialista.

8. DO FORMATO DOS ARTIGOS 
Os artigos devem ser entregues via e-mail e configurados para papel A4, observando as seguintes indicações:
g  margens esquerda e superior, 3 cm; direita e inferior, 2 cm;
g os parágrafos devem ser justificados;
g recuo da primeira linha em 2 cm da margem esquerda;
g espaçamento um e meio (1,5 linha) entre linhas, exceto nas notas de fim; 
g a fonte a ser utilizada é a Arial, tamanho 12, exceto nas notas de fim (Arial, 10).

9. DA ESTRUTURA TExTUAL 
A estrutura do artigo deve obedecer às normas da ABNT e deve conter os seguintes elementos: 

9.1. ELEMENTOS PRé-TExTUAIS (NESTA ORDEM):
g Título e subtítulo (se houver), separados por dois pontos; 
g Resumo na língua do texto: Consiste na apresentação concisa dos pontos relevantes do texto, fornecendo elementos que 

permitam o leitor obter conhecimento prévio sobre o assunto a ser abordado.
g Palavras-chave: Palavras simples ou compostas que, além do título, identificam os assuntos tratados no artigo. São 

utilizados na indexação dos artigos.

9.2 ELEMENTOS TExTUAIS:
g Introdução: delimitação do assunto tratado e objetivos da pesquisa;
g Desenvolvimento: explanação ordenada e pormenorizada do assunto tratado;
g Conclusão: conclusões correspondentes aos objetivos e hipóteses.
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9.3 ELEMENTOS PóS-TExTUAIS (NESTA ORDEM): 
g Em língua estrangeira: título e subtítulo (se houver), separados por dois pontos.
g Em língua estrangeira: versão do resumo na língua do texto, seguido das palavras-chaves, em inglês e/ou espanhol 

(ABSTRACT e KEYWORDS, no inglês; e RESUMEN e PALABRAS-CLAVE, no espanhol);
g Notas explicativas: em fonte Arial 10, letra menor do que a usada no texto.
g Referências das obras consultadas no trabalho em fonte Arial 12; alinhados a esquerda e com espaçamento simples entre linhas.

10. DO RESUMO
O Resumo no idioma do texto deve conter 100 a 250 palavras, em seqüência de frases concisas e objetivas e não uma simples 
enumeração de tópicos. O espaçamento entre linhas é simples. 

11. DAS PALAVRAS-CHAVE
as palavras-chave são descritores que representam o conteúdo do trabalho. São palavras simples ou compostas que, identificam 
os assuntos tratados no artigo e o título. São separadas por ponto e finalizadas por ponto. O número máximo de palavras-chave 
são 6 (seis), para adequação ao Currículo Lattes do autor. 

12. DA TRADUÇÃO
Caso o autor não tenha conhecimentos suficientes em inglês e espanhol, o Conselho Editorial da Revista Juris Rationis encarre-
gar-se-á de providenciar a tradução.

13. DA NUMERAÇÃO PROGRESSIVA
A numeração progressiva deve ser adotada para sistematizar o conteúdo do trabalho nas seções do texto. Após a numeração da 
seção, usa-se apenas 1(um) espaço de caracter, conforme orienta a norma da ABNT (NBR 6024).

 Divisão     Exemplo
 Seção Primária     1 CAIxA ALTA E NEGRITO
 Seção Secundária    1.1 CAIxA ALTA E SEM NEGRITO
 Seção Terciária    1.1.1 Caixa baixa e com negrito
 Seção Quaternária    1.1.1.1 Caixa baixa e sem negrito
 Seção Quinária     1.1.1.1.1 Caixa baixa e com grifo
 Após a seção quinária recomenda-se não subdividir a) alínea 
 mais e adotar o uso de alíneas:  a).... b)...

14. DAS CITAÇõES
As citações podem ser diretas e indiretas e deverão ser feitas de acordo com a norma da ABNT (NBR 10520) da seguinte forma:

14.1 Citação direta no texto:
–  Citações de até três linhas, devem estar contidas entre aspas duplas. 
  Ex.: "a iniciativa econômica era o atributo de uma minoria, hoje todos devem ter (e perseguir constantemente) esse atri-

buto" (SCHUMPETER, 1982, p. 20).

–  Citações de mais de três linhas devem ser destacadas com recuo de 4 cm da margem esquerda com letra menor que a 
do texto (Arial 10), espaço simples entre linhas e sem aspas.

                Ex.: 
Há quatro instituições básicas que não podem ser esquecidas, quando se preten-
de entender o que foi o século XIX, e suas conseqüências para o século imediata-
mente posterior. Dessas instituições duas são de natureza econômica e duas de 
natureza política (MOTTA, 1986, p. 49).
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  Para enfatizar trechos da citação, deve-se destacá-los indicando esta alteração com a expressão “grifo nosso” entre 
parênteses após a chamada da citação ou “grifo do autor”, caso o destaque já faça parte da obra consultada.

  As citações devem vir acompanhadas das referidas fontes, ano de publicação e paginação, respectivamente, respeitando 
os direitos autorais do autor. 

14.2 Citação indireta no texto: São transcrições ou reproduções da idéia do texto original sendo transcritas com outras pa-
lavras. Nesta citação é importante a indicação de autoria, porém não necessita das aspas e a paginação é um elemento 
opcional.

Ex.: Segundo Martinelli (1994, p. 476), a primeira referência ao termo ocorreu no século XVI e definia o capitão que contratava 
soldados mercenários para servir ao rei.

14.3 Citação com reticências: é usada quando houver omissão de parte do texto transcrito no início, no meio ou final da 
citação, usa-se a reticência entre colchetes.

15. ENDEREÇO DA REVISTA
O email para contato é edunp@unp.br, não sendo este o endereço de submissão de textos para a revista.

16. RECOMENDAÇõES
 Orientamos que o(s) autor (es) realize (m) uma revisão, observando cuidadosamente para o seguinte:

1-  Peça (m) a um profissional da área em questão à apreciação do artigo antes de encaminhá-lo à revista;
2-  Revise (m) atentamente o texto quanto às normas solicitadas: tamanho da fonte, a numeração progressiva, numeração 

de página, formatação da página e dos parágrafos, citação no corpo do texto e referências, conforme solicitado. Compare (m) se 
todas as fontes citadas constam na lista de referêcias ao fim do trabalho.

3-  Zele (m) para que seja encaminhado o Termo de Autorização de Reprodução/Publicação de Obra e Cessão de Direitos 
Patrimoniais.






