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O EVENTO 

 

A cidade de Bertioga/SP, recebeu nos dias 29 e 30 de outubro de 2018 o II 

Congresso Faculdade Bertioga – Fundação Costa Norte. 

O evento foi promovido pela Faculdade Bertioga – FABE, em parceria com a 

Fundação Costa Norte - FCN, assim como em sua primeira edição, e teve como tema 

neste ano: “POLÍTICAS PÚBLICAS E DIREITOS FUNDAMENTAIS”. 

A elaboração de políticas públicas tem sido uma grande preocupação tanto no 

cenário nacional quanto internacional, dada a necessidade de solução de problemas 

comuns a todos em diversas sociedades. Diante disso, faz-se necessário o 

estabelecimento de pesquisa e diálogo entre os mais diversos atores e sobre os mais 

variados temas, com foco no bem comum e desenvolvimento sustentável.  

Em tempos de cortes governamentais nos orçamentos na área da educação, 

notadamente em relação à pesquisa no país, a Faculdade Betioga sedia mais uma vez 

seu já tradicional Congrefac, de maneira a caminhar na contramão dos citados 

acontecimentos, de modo a sempre demonstrar sua visão pioneira e visionária de uma 

Brasil melhor e mais responsável socioambientalmente. 

É dentro dessa perspectiva que Bertioga recebeu congressistas de todo o país, 

com carinho e alegria, características marcantes de sua população. 

O II Congresso Faculdade Bertioga – Fundação Costa Norte, foi realizado no 

SESC Bertioga, localizado na Rua Pastor Djalma da Silva Coimbra, 20, Jardim Rio da 

Praia, Bertioga/SP. 

O evento contou com transmissão ao vivo de todas as palestras e apresentações 

de trabalhos, tendo atingido ao final, um alcance de mais de 40.000 pessoas através da 

plataforma do Facebook. 
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PROGRAMAÇÃO 

 

Hora 29/10 Hora 30/10 

13h30 Abertura 13h30 Abertura 

13h45 Palestra: Prof. Dra. Cristina 

Schimidt 

Tema: Políticas Públicas e 

os atores sociais 

13h45 Palestra: Dr. Marcelo Cruz  

Tema: A Falência do Sistema Prisional 

Brasileiro e a Política de Encarceramento. 

14h30 

–  

18h 

Apresentação de trabalhos 15h20 

–  

18h 

Apresentação de trabalhos 

18h 

- 

19h 

Intervalo 18h 

- 

19h 

Intervalo 

19h Palestra: Prof. Dra. Bárbara 

Lucchesi Ramacciotti  

Tema: Políticas Públicas de 

Cidadania para Minorias. 

19h Palestra: Prof. Dr. Marcelo Lamy  

Tema: A Necessidade de se Respeitar a 

Reserva Legal nas Políticas Públicas. 

20h30 Palestra: Prof. Dra. Patrícia 

Gorisch  

Tema: Refugiados no 

Brasil: Estudo de Casos. 

20h30 Palestra: Dr. Daury de Paula Júnior  

Tema: Sustentabilidade: 

Desenvolvimento e Proteção Ambiental 

22h Encerramento 22h Encerramento 
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CONSELHO CIENTÍFICO 

 

Os trabalhos inscritos para os eventos foram submetidos à apreciação de Comitê 

Científico, assim constituído: 

Prof. Me. Paulo Antonio Rufino de Andrade 

Prof. Dr. Nelson Speranza Filho  

Profª Ma. Thaís de Camargo Oliva Rufino Andrade 

Profª Dra. Cristina Schmidt 

Profª Ma. Marcela Silva Baccelli 

Profª Dra. Ana Carla Vasco de Toledo 

Prof. Ma. Yolanda Maria de Menezes Pedroso Speranza 

Prof. Ma. Maíra Darido da Cunha 
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APRESENTAÇÃO 

 

 Em tempos sombrios, em que se discute cortes orçamentais na área de educação 

no país, que implicará em diversos problemas na efetivação de um dos direitos 

fundamentais de segunda dimensão, a edução, faz-se necessária, mais do que nunca, a 

discussão a respeito da temática das políticas públicas e sua relação com os mais 

diversos direitos fundamentais, objetivando-se verificar quais os problemas e possíveis 

soluções permeiam tais direitos. 

  Ante esses anseios da ciência, a Faculdade Bertioga, com o apoio da Fundação 

Costa Norte, desempenhando seu papel fundado nos três pilares da educação, ensino, 

pesquisa e extensão, de maneira a dar cumprimento à sua função para com a sociedade, 

realiza o 2º Congrefac, tendo como tema norteador de suas atividades,  Políticas 

Públicas e Direitos Fundamentais, que conta com palestras e trabalhos científicos de 

profissionais e pesquisadores nacionais, visando uma discussão holística das políticas 

públicas sob a ótica dos direitos humanos resguardados no texto constitucional. 

 Tal discussão não seria possível somente sob a ótica de uma determinada área da 

ciência, de modo que esta obra conta com estudos nas áreas do Direito, Saúde, 

Comunicação, Meio Ambiente, Pedagogia e Administração. Todavia, há um padrão nos 

problemas em relação aos temas abordados, a ausência ou carência no processo de 

implementação das políticas elaboradas para salvaguardar os mais diversos direitos 

fundamentais. 

 Nestes Anais do Congresso o leitor encontrará trabalhos de profissionais e 

pesquisadores das mais diversas carreiras e regiões do país, tendo sido avaliados por 

Conselho Científico e Editorial de renome nacional e internacional, composto de 

cientistas de múltiplas áreas da ciência.  

 

Prof. Me. Paulo Antonio Rufino de Andrade (coordenador) 

Prof. Dr. Nelson Speranza Filho (organizador) 

Profª Esp. Thaís de Camargo Oliva Rufino Andrade (organizadora) 

Profª Dra. Ana Carla Vasco de Toledo (organizadora)
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RESERVA LEGAL E POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE 

 

Adriana de Fátima Santos
1
 

Marcelo Lamy
2
 

 

RESUMO 

Partindo de revisão bibliográfica e teórica sobre a legalidade, a reserva legal e o poder 

regulamentar, estabelece uma reflexão crítica sobre a reserva legal estabelecida na 

Constituição brasileira de 1988 no campo das políticas públicas de saúde em 

contraponto com a prática governamental nacional de ignorar o paradigma 

constitucional estabelecido (a reserva legal). Pelo levantamento de dados, foi possível 

identificar e explicitar que: das 48 políticas públicas de saúde diretamente atreladas à 

saúde vigentes no país, 43 foram instituídas desobedecendo a reserva legal. 

PALAVRAS-CHAVE: Reserva Legal; Políticas Públicas; Saúde; Legalidade; Poder 

Regulamentar. 

ABSTRACT 

Based on a bibliographical and theoretical review on legality, legal reserve and 

regulatory power, it establishes a critical reflection on the legal reserve established in 

the Brazilian Constitution of 1988 in the field of public health policies as opposed to the 

national governmental practice of ignoring the paradigm established (the legal reserve). 

Through the data collection, it was possible to identify and explain that: 43 of the 48 

public health policies directly related to health in the country were instituted disobeying 

the legal reserve. 

KEYWORDS: Legal reserve; Public Policies; Health; Legality; Regulatory Power.  

 

INTRODUÇÃO 

 

O Estado, tanto do ponto de vista internacional, quanto nacional, tem 

compromissos, obrigações, deveres de atuar em prol dos direitos humanos e 

fundamentais. No que diz respeito ao direito à saúde, o Estado tem a incontestável 

obrigação jurídica internacional de adotar medidas para assegurar dimensões mínimas 

                                                           
1
  Mestranda no Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu, Mestrado em Direito da Saúde da 

Universidade Santa Cecília (UNISANTA). Bolsista PROSUP/CAPES. Membro do Grupo de Pesquisa 

CNPq “Direitos Humanos e Desenvolvimento Sustentável”. Membro do Grupo de Estudos de Direito 

Sanitário GEDISA/USP. Membro da Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Seção São 

Paulo e da Subsecção Santos da OAB. Bacharel em Direito (Centro de Ensino Superior de Valença). 

Especialista em Direito Empresarial (Universidade Estácio de Sá). Advogada (Lamy & Oliveira 

Sociedade de Advogados) 
2
  Doutor em Direito Constitucional (PUC-SP). Mestre em Direito Administrativo (USP). Bacharel em 

Direito (UFPR). Professor Permanente e Vice-Coordenador do Programa de Pós-Graduação Stricto 

Sensu, Mestrado em Direito da Saúde da Universidade Santa Cecília (UNISANTA). Líder do Grupo de 

Pesquisa CNPq “Direitos Humanos e Desenvolvimento Sustentável” (UNISANTA). Coordenador do 

Laboratório de Políticas Públicas (UNISANTA). Diretor geral e de pesquisas do Observatório dos 

Direitos do Migrante (UNISANTA). Advogado (Lamy & Oliveira Sociedade de Advogados). 
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desse direito (obrigação consolidada literalmente no artigo 12 do Pacto Internacional de 

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais - PIDESC, incorporado em nosso 

ordenamento pelo Dec. 591/1992), a obrigação jurídica nacional de instituir e 

concretizar políticas públicas em prol da saúde (obrigação consolidada literalmente no 

caput do artigo 196 do Texto constitucional brasileiro de 1988). 

Ocorre que em quase todas as observações gerais emitidas pelo Comitê de 

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da Organização das Nações Unidas (ONU) - 

interpretando os artigos 2º e 12 do PIDESC - enfatiza-se a necessidade de que os 

direitos econômicos, sociais e culturais sejam explicitados em normas legislativas 

nacionais que assegurem seus conteúdos mínimos e esperados (assim como insiste na 

necessidade de se estabelecer em lei formal a proibição da discriminação, o princípio 

da preferência por grupos que se encontram em pior situação, e o dever de 

progressividade, que vai além da proibição do retrocesso).  

A Corte Interamericana de Direitos Humanos - interpretando o artigo 30 da 

Convenção Americana de Direitos Humanos -, da mesma forma, sublinha a importância 

da lei em sentido formal como instrumento de garantia dos direitos humanos 

estabelecidos na Convenção (ver Opinião Consultiva n. 6). 

O problema reside no fato de que o Estado, para cumprir esse encargo, tem de 

seguir os parâmetros estruturantes de seu ordenamento jurídico, tem de movimentar-se 

nos espaços permitidos pelo modelo de Estado que fora delimitado em sua ordem 

constitucional. Em outras palavras, não pode o Estado brasileiro agir à margem dos 

paradigmas estruturantes do Estado Democrático de Direito: o princípio 

democrático da legalidade e o princípio derivado da reserva legal. 

Esse é foco ou o objetivo desse texto: explicitar o desvio percorrido pelo Estado 

brasileiro do paradigma clássico e hodierno da legalidade democrática. Com isso, visa 

estabelecer pressupostos para reflexões futuras sobre as consequências desse desvio, 

sobre eventuais correções desse rumo ou eventual alteração desse paradigma. 

Em primeiro plano, fez-se uma revisão teórica sobre o princípio da legalidade e 

o princípio da reserva legal, bem como sobre o poder regulamentar. Em segundo plano, 

fez-se levantamento dos comandos constitucionais de reserva legal atualmente 

estabelecidos no país, no âmbito da saúde. Em terceiro plano, fez-se levantamento das 

políticas públicas de saúde vigentes no país (excluindo as políticas que indiretamente 

afetam à saúde), para identificar os moldes normativos que o Estado brasileiro adotou 

(executivos e não-parlamentares). Por fim, fez-se uma reflexão crítica sobre as 

consequências do que foi descoberto e sobre o que nos parece ser necessário estabelecer 

reflexões mais aprofundadas. 
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1 PRINCÍPIO DA LEGALIDADE 

 

Desde o século XVIII (em função das conquistas liberais que buscaram exilar a 

arbitrariedade, o autoritarismo absolutista), o Direito de raízes francesas (como o 

brasileiro) está atrelado a um postulado inafastável, ao princípio da legalidade. Desde 

então, não pode ser infringido a qualquer membro da sociedade política qualquer dever 

ou obrigação que não decorra de um único instrumento, da lei gestada no Parlamento. A 

partir dessa conquista, em outras palavras, o Executivo não pode mais impor deveres à 

sociedade, a qualquer cidadão. Somente o Legislativo tem essa prerrogativa. 

A lei, enquanto autodisposição social concretizada pelo Parlamento (pelos 

representantes eleitos por todas as facetas sociais), é o instrumento legítimo (pois 

decorre da razão universal aristotélica – revelada pelos debates parlamentares – e da 

vontade geral hobbesiana – em função da decisão parlamentar majoritária) para impor 

qualquer gravame a qualquer membro da sociedade política. Esse é o contexto também 

do artigo 5º da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789: “A lei não 

proíbe senão as ações nocivas à sociedade. Tudo que não é vedado pela lei não pode ser 

obstado e ninguém pode ser constrangido a fazer o que ela não ordene”. 

Sob esse paradigma sempre se estruturou nosso e outros sistemas jurídicos.  

Salvo no período autoritário concretizado pela Constituição de 1937 (que 

esvaziou teórica e praticamente o papel da lei parlamentar), nossas Constituições 

sempre previram esse postulado no rol dos direitos e garantias. A Constituição do 

Império de 1824 fixou que “Nenhum Cidadão póde ser obrigado a fazer, ou deixar de 

fazer alguma cousa, senão em virtude da Lei” (art. 179, I). A Constituição da República 

de 1891 trocou “Nenhum Cidadão” por “Ninguém” (art. 72, §1º). A Constituição de 

1934 trocou a expressão “Ninguém pode ser obrigado” por “Ninguém será obrigado”. 

(Art. 113, 2). Forma literal que foi repetida pela Constituição de 1946 (Art. 141, §2º). A 

Constituição de 1967 não inovou, estabelecendo a seguinte redação: “Ninguém será 

obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei” (Art. 150, 

§2º). Texto que foi literalmente repetido pela atual Constituição de 1988 (Art. 5º, II). 

Sob essa conquista, vige a ideia geral da subordinação do Poder Executivo à lei 

(proibido especialmente de intervir na liberdade e na propriedade, salvo no que estiver 

autorizado pela lei). O Executivo tem de operar apenas dentro da previsão legal (dessa 

concepção deriva a afirmação de que os poderes estatais somente podem fazer o que 

está previsto na lei, enquanto os particulares podem fazer tudo o que não estiver 

proibido).  

 

2 RESERVA LEGAL 
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O sentido inicial do princípio da legalidade (individualista, protetivo da 

liberdade individual e da propriedade individual; idealista, pois ancorado da 

racionalidade abstrata e universal; e voluntarista, pois concretizador da autodisposição 

da maioria), no entanto, foi abalado não por novas teorias, mas pelas consequências 

históricas do "laissez faire, laissez passer" (no século XIX) e das guerras (no século 

XX). No século XIX, a sociedade foi gravemente atingida pelas mazelas da revolução 

industrial, pois se viu realizada a exploração do homem não pelo Estado (experiência 

anterior ao século XVIII), mas pelo próprio homem (o vaticínio rejeitado por muitos de 

que o homem é o lobo do próprio homem, infelizmente viu-se confirmado de maneira 

mais radical). No século XX, em consequência das duas guerras mundiais, a sociedade 

viu-se privada das condições mínimas de subsistência. 

Nesse contexto histórico, de uma sociedade cruel e de uma sociedade 

desestruturada, o Estado foi chamado a assumir novo papel. Não mais distante, mas 

interveniente, condutor, dirigente, corretor. Sob esse ângulo, passou-se a questionar a 

“plena” autonomia privada, exceto no defeso em lei (o particular poder fazer "tudo" o 

que não estiver proibido), assim como o fato do poder do Estado (especialmente o 

Executivo) estar “plenamente” limitado ao estabelecido em lei (o Estado poder fazer 

"apenas" o que estiver permitido). 

O particular foi lançado à outra posição jurídica. Foi subtraído de sua ampla 

liberdade para ver-se assolado por medidas conformadoras da sua autonomia privada, 

que endereçam a liberdade individual a fins coletivos (especialmente no que se refere à 

propriedade e às atividades econômicas) ou mesmo restringem sua possibilidade de 

atuação livre, que passa a ser vigiada e controlada em campos onde se identifica 

interesse público relevante.  

O Poder Executivo, com a assunção da gestão de interesses públicos (como os da 

saúde e da educação), da reconstrução social, por sua vez, passou a exigir para si 

aparatos organizacionais que possuíam uma lógica intrínseca refratária à excessiva 

normatização externa (parlamentar). Configurou-se, então, a tese de que as margens de 

atuação tinham de ser diversas: o Judiciário encontrava na lei princípio íntimo de 

atuação; o Executivo mero limite externo. Para o Executivo, o princípio interno tinha 

de ser outro, apenas o interesse público (seara onde deveria ser constituída sua 

liberdade de atuação). Neste cobiçado espaço de liberdade, almejou-se que a atividade 

executiva fosse libertada das excessivas amarras da lei. 

Frente a esse novo perigo, a essa nova veste para possíveis arbitrariedades, 

desenvolveu-se com sabedoria a ideia da reserva de lei (NOVAES, 1987, p. 90 e ss.). 

Ou seja, de que pode haver certos domínios de liberdade executiva, mas que certamente 

há certos domínios – especialmente os relacionados à liberdade e à propriedade – que 

tem de continuar sob as amarras, que só podem ser regulados por lei gestada no 

Parlamento. Afastou-se, assim, a referida margem de liberdade executiva, até mesmo a 

sua atuação praeter legem. Consolidou-se, portanto, o entendimento de que há campo 
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concreto em que a legalidade não pode ser apenas mero limite externo, mas fundamento 

intrínseco e necessário da atividade executiva (mesmo nesse novo contexto). 

Mais concretamente, nos campos em que a Constituição (lei das leis) indica 

“claramente” que à lei cabe regular determinado direito, valor ou interesse, somente 

esta, a lei que nasce no Parlamento, pode estabelecer novos deveres ou obrigações, 

novos gravames. Sob essa ótica, e nesses campos, o Executivo ficou, desde então, 

impedido de inovar (criar novos deveres ou obrigações). 

A reserva de lei implica no seguinte: determinadas matérias somente podem ser 

delimitadas por leis gestadas no Parlamento que densifiquem globalmente todo o dever-

ser (a densificação global do assunto, os contornos exatos dos deveres têm de ser feitos 

e na totalidade apenas pela lei parlamentar). 

A reserva de lei assegura, em consequência, a legitimidade democrática da 

definição de determinadas matérias sensíveis à comunidade, pois somente por essa via 

garante-se a efetiva publicidade ou transparência, é possível acompanhar os debates, 

compreender a opinião pública, intervir todas as facetas sociais...  Essa modalidade de 

reserva é, de fato, uma reserva democrática, uma reserva de matérias à autonomia, à 

autodisposição, uma vedação de hetoronomias. 

A reserva de lei comporta duas dimensões. Na dimensão negativa, proíbe a 

intervenção de outra fonte de direito diferente da lei parlamentar (salvo para fins 

executivos, operacionais – para estabelecer normas organizacionais ou procedimentais). 

Na dimensão positiva, mantém sob o seu domínio o estabelecimento de todo o regime 

jurídico a ser projetado sobre o regulado: a exata descrição dos fatos que serão 

regulados (hipótese abstrata) e o conjunto das consequências jurídicas imaginadas 

(sanção abstrata).  

Nesse campo, o parlamento tem o direito de exercer a tarefa legislativa 

completa, bem como tem o dever de não declinar (nem parcial, nem totalmente) de sua 

tarefa normativa a favor de outras fontes. 

O que está por traz da reserva de lei é a diferença entre o Estado de Direito (que 

pode ser autoritário, embora de Direito) do Estado Democrático de Direito. 

Nas matérias em que há previsão constitucional expressa da Reserva Legal 

(casos em que o legislador constituinte deixou claro que cabe à lei o papel definidor da 

matéria), desaparece a ampla margem de liberdade almejada pelos outros poderes. 

A reserva de campos regulatórios para o instrumental lei, postulado essencial 

para compreender o Estado de Direito atual, foi configurado em diversos países como 

aqui, a partir de então, com diversos matizes.  

Quanto ao instrumental legitimado pela reserva, pode se dar à lei em sentido 

formal (reservando determinados campos apenas para a lei ordinária ou para a lei 

complementar), ou à lei em sentido material (onde se admite também, além das 

espécies ordinária e complementar, a lei delegada, medida provisória, decretos 

legislativos e resoluções). Vejamos (quadro 1): 
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QUADRO 1 - Espécies de Reserva Legal segundo o instrumental legitimado 

Espécies Instrumental Admitido 

FORMAL Lei complementar, Lei ordinária 

MATERIAL Lei delegada, Medida Provisória, Decreto legislativo, Resolução 

Legenda: Elaboração Própria 

Quanto à amplitude do papel reservado à lei, pode se dar de forma absoluta 

(deve estar na lei toda a inovação primária sobre o assunto, ou seja, toda e qualquer 

criação de deveres ou obrigações, com todo o detalhamento do núcleo normativo e com 

todo o delineamento operacional necessário), de forma relativa (à lei é reservada 

também a inovação primária, mas essa fica restrita ao detalhamento nuclear dos deveres 

e obrigações – hipótese abstrata e sanção abstrata, e aos parâmetros gerais operacionais, 

ficando o desenvolvimento operacional mais detalhado possível ao Executivo). Vejamos 

(quadro 2): 

 

QUADRO 2 - Espécies de Reserva Legal segundo a amplitude do papel reservado à lei 

Espécies Papel reservado à Lei 

ABSOLUTA Toda a inovação primária sobre o assunto: toda e qualquer criação de deveres ou 

obrigações, todo o detalhamento do núcleo normativo e todo o delineamento 

operacional necessário. 

RELATIVA Restrita ao detalhamento nuclear dos deveres e obrigações (hipótese abstrata e 

sanção abstrata), aos parâmetros gerais operacionais. O desenvolvimento 

operacional detalhado é deixado ao Executivo 

Legenda: Elaboração Própria 

Cada modalidade de “reserva legal”, portanto, passou a configurar margens 

concretas e diversas de liberdade de atuação para o Poder Executivo. 

A identificação dos campos reservados à lei em sentido formal e à lei em sentido 

material não é tarefa difícil.  

Quando a Constituição quer reservar um campo material à lei complementar, 

invoca literalmente a mesma (reserva constitucional à lei complementar). Os campos 

vedados à lei delegada (art. 68) e à medida provisória (art. 62), que não estiverem 

abrangidos pela reserva constitucional à lei complementar, serão necessariamente 

regulados por lei complementar ou ordinária (reserva lógica à lei complementar ou à lei 

ordinária). De maneira residual, todas as matérias sob as quais a Constituição invocar a 
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regulação por lei que não recaírem nas regras anteriores (reserva à lei complementar ou 

à lei ordinária) serão reservas à lei em sentido material.  

Por outro lado, os termos linguísticos em que a Constituição extravasar a reserva à lei 

(formal ou material) nos permitem identificar (ver quadro 3) se estamos diante da forma 

absoluta ou relativa (SILVA, 2004, pp. 422-423): 

É absoluta a reserva constitucional de lei quando a disciplina da 

matéria é reservada pela Constituição à lei, com exclusão, portanto, de 

qualquer outra fonte infralegal, o que ocorre quando ela emprega 

fórmulas como: "a lei regulará", "a lei disporá", "a lei complementar 

organizará", "a lei criará", "a lei poderá definir" etc. [da mesma forma: 

"a lei estabelecerá", "será regulado por lei complementar"]  

É relativa a reserva constitucional de lei quando a disciplina da 

matéria é em parte admissível a outra fonte diversa da lei, sob a 

condição de que esta indique as bases em que aquela deva produzir-se 

validamente. Assim é quando a Constituição emprega fórmulas como 

as seguintes: "no prazo da lei", "na forma da lei", "com base na lei", 

"nos limites da lei", "segundo os critérios da lei". [da mesma forma: 

"nos termos da lei", "de acordo com a lei"]. 

 

QUADRO 3 - Como identificar a espécie de Reserva Legal (Absoluta/Relativa) 

Espécies Expressões Linguísticas que identificam a espécie 

ABSOLUTA "a lei regulará", "a lei disporá", "a lei complementar organizará", "a lei criará", "a 

lei poderá definir“, "a lei estabelecerá", "será regulado por lei complementar" 

RELATIVA "no prazo da lei", "na forma da lei", "com base na lei", "nos limites da lei", 

"segundo os critérios da lei“, "nos termos da lei", "de acordo com a lei" 

Em caso de reserva absoluta à lei (que exige o esgotamento, o tratamento 

exauriente da lei sobre o assunto), o parlamento tem o dever-poder indelegável de 

consolidar textualmente todo o conteúdo material delimitador das imposições 

estabelecidas pelos comandos jurídicos sobre a matéria (os contornos exatos dos 

deveres e obrigações), bem como todos os procedimentos para a realização dos mesmos. 

Ao Executivo restará apenas a possibilidade de concretizar o modus faciendi, ou seja: 

como a Administração Pública irá organizar-se para cumprir ou fazer cumprir os 

comandos legais. 

Em caso de reserva relativa à lei (que não exige o esgotamento legal do assunto, 

apenas os parâmetros, salvo do núcleo impositivo), o parlamento tem o dever-poder 

indelegável de consolidar textualmente todo o conteúdo material delimitador das 

imposições estabelecidas pelos comandos jurídicos sobre a matéria (os contornos exatos 

dos deveres e obrigações) – razão central da reserva relativa, bem como os parâmetros 

gerais exigíveis à operacionalização. O Executivo poderá, se a lei não o fizer, fixar, 

além do modus faciendi, o próprio procedimento administrativo (sempre de acordo com 

os parâmetros legais). 
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3 RESERVAS LEGAIS DA SAÚDE 

Diante desse quadro teórico, identificamos as reservas de lei constitucionalmente 

estabelecidas pela nossa atual Constituição que dizem respeito à saúde (quadro 04):   
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QUADRO 04 - Classificação das Reservas Legais da Saúde 

Dispositivo Constitucional Material Formal Relativa Absoluta 

Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo 

ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, 

fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou 

através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito 

privado. 

 

 

X 

  

 

X 

 

Art. 198 [...] § 3º. Lei complementar, que será reavaliada pelo menos a 

cada cinco anos, estabelecerá: I - os percentuais de que tratam os incisos 

II e III do § 2º;  II – os critérios de rateio dos recursos da União vinculados 

à saúde destinados aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, e dos 

Estados destinados a seus respectivos Municípios, objetivando a 

progressiva redução das disparidades regionais; III – as normas de 

fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas esferas 

federal, estadual, distrital e municipal; 

  

 

 

X 

  

 

 

X 

Art. 198 [...] § 5º Lei federal disporá sobre o regime jurídico, o piso 

salarial profissional nacional, as diretrizes para os Planos de Carreira e a 

regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de 

combate às endemias, [...] 

 

X 

  

 

 

X 

Art. 198 [...] § 5º [...] competindo à União, nos termos da lei, prestar 

assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios, para o cumprimento do referido piso salarial. 

 

X 

  

X 

 

Art. 198 [...] § 6º Além das hipóteses previstas no § 1º do art. 41 e no § 4º 

do art. 169 da Constituição Federal, o servidor que exerça funções 

equivalentes às de agente comunitário de saúde ou de agente de combate 

às endemias poderá perder o cargo em caso de descumprimento dos 

requisitos específicos, fixados em lei, para o seu exercício. 

 

 

X 

  

 

X 

 

Art. 199 [...] § 3º É vedada a participação direta ou indireta de empresas 

ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País, salvo nos casos 

previstos em lei. 

 

X 

  

X 

 

Art. 199 [...] § 4º A lei disporá sobre as condições e os requisitos que 

facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de 

transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento e 

transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de 

comercialização. 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, 

nos termos da lei: I - controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e 

substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de 

medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros 

insumos; II - executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, 

bem como as de saúde do trabalhador; III - ordenar a formação de recursos 

humanos na área de saúde; IV - participar da formulação da política e da 

execução das ações de saneamento básico; V - incrementar, em sua área de 

atuação, o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação; VI - 

fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor 

nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano; VII - 

participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e 

utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos; 

VIII - colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do 

trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

  

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

Observe-se que a Constituição de 1988 explicita oito reservas constitucionais 

atinentes à saúde. Duas formais e absolutas, uma material e absoluta, as demais 
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materiais e relativas. A reserva do artigo 199, §4º tem de ser compreendida como formal 

em função de atingir direito individual que, nos termos da Constituição, é matéria 

vedada à lei delegada (art. 68, §1º, II), recaindo portanto em matéria a ser regulada por 

lei ordinária. 

 

4 DA CONTINUADA TENTATIVA DE JUSTIFICAR A QUEBRA DO 

MONOPÓLIO LEGISLATIVO 

Os postulados da legalidade e da reserva legal, no entanto, não resolvem 

completamente o tema que ora nos ocupamos: os limites da ação normativa executiva. É 

preciso, agora, nos determos sobre a quebra do monopólio normativo do Poder 

Legislativo
3
. 

 

4.1  RESISTÊNCIA AOS APELOS UTILIZADOS PELO PODER EXECUTIVO  

 

O Estado hodierno (agigantado de funções ativas e prestativas) convive com a 

continuada reivindicação do Poder Executivo da necessidade de voltar a controlar a 

produção normativa (realidade anterior ao constitucionalismo do século XVIII), pois, 

para governar, argumenta-se, precisa desse controle. 

Vicente Ráo é preciso ao mostrar o contexto delicado que rotineiramente é 

invocado para justificar a atuação normativa governamental (em especial, ao seguinte: o 

governo precisaria contar com sistema adequado de meios e instrumentos fortes para dar 

cabo das crises, remediando a delonga do processo legislativo tradicional), bem como o 

perigo de se ceder a esses apelos (RÁO, 1966, pp. 12-14): 

A História e a Sociologia nos ensinam que, em todos os tempos, 

passados ou presentes, a humanidade sempre se debateu e debate nesta 

alternativa: - em períodos de estabilidade social, da relativa 

estabilidade social que as comunidades comportam, os povos lutam 

contra a ação excessiva do Estado e em defesa de sua liberdade 

                                                           
3
  É preciso ser muito cuidadoso ao utilizar as expressões linguísticas que rotulam as realidades. O uso 

descuidado das expressões pode escamotear a realidade que subjaz aos termos. Veja-se, por 

exemplo, a hipótese da medida provisória. O Executivo não produz efetivamente uma norma jurídica 

toda e acabada. De sua atuação normativa nasce apenas uma excepcionalidade, uma norma jurídica 

provisória. Para a medida provisória tornar-se definitiva, norma jurídica em termos absolutos, tem de 

passar pelo crivo do verdadeiro detentor da função legislativa. Precisa, em outras palavras, para 

converter-se em norma acabada, da atuação do único sujeito constitucional dotado de poder 

legislativo, do detentor da função legislativa, do parlamento. Nesse contexto, não se poderia falar 

que o Poder Executivo recebeu das mãos constitucionais um poder normativo, pois não é seu por 

natureza e não o desempenha isoladamente; nem mesmo uma função normativa, pois não encerra a 

produção normativa; mas apenas uma tarefa normativa excepcional e muito especial. Assim, quando 

edita uma medida provisória, o Executivo desempenha uma tarefa normativa primária. Quando edita 

uma lei delegada, desempenha outra excepcional tarefa normativa primária (dependente também do 

crivo final parlamentar). Somente quanto edita um regulamento, desempenha efetivamente um poder 

normativo secundário ou uma função normativa secundária. 
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econômica; mas, quando os desajustamentos sociais se agravam, 

apelam para o Estado, julgam-no onipotente, conferem-lhe os mais 

extensos poderes, até se sentirem dominados e recomeçarem, então, a 

batalhar pela restauração do livre desenvolvimento da personalidade 

humana, disciplinado, sim, pela ordem jurídica, mas não entorpecido 

ou tolhido pela intervenção total do Estado em sua vida econômica, 

conscientes de que o totalitarismo econômico conduz ao totalitarismo 

político, que é a negação da liberdade. 

E se, de um lado, necessidades reais e prementes existem que 

autorizem a intervenção do Estado a fim de restabelecer uma ordem 

econômica e social profundamente desajustada, de outro lado o Estado 

procura agigantar sua organização e suas forças – o poder anormal 

sempre tende para a hipertrofia – e clama e reclama, constantemente, 

meios de ação mais rápidos, mais enérgicos, independentes dos 

processos legislativos ordinários, quando dêsses meios o Executivo 

não se apodera, pura e simplesmente, excedendo os limites naturais e 

institucionais de suas atribuições. 

Tal é um dos graves problemas jurídicos contemporâneos que, sob a 

denominação genérica de "legislação governamental" se traduz e 

desabrocha numa floração imensa de leis de plenos poderes, leis 

delegadas, leis-quadro ou de princípios, decisões normativas de 

órgãos jurisdicionais, decretos e regulamentos usurpadores de 

poderes legislativos, ou, como entre nós sucede, em um amontoado de 

portarias, resoluções, instruções, ditadas por órgãos meramente 

administrativos e subordinados, ou por entidades para-estatais, que 

criam ônus fiscais, regulam o comércio interno e externo, o crédito, o 

mercado monetário e relações outras de direito, como se legisladores 

fôssem. 

Refere-se GEORGES BURDEAU que "fatores vários provocaram o 

afastamento total ou parcial da autoridade e dos processos legislativos 

normais. Desde 1914, tanto os Estados beligerantes como os neutros 

(tais a Suíça e a Suécia) conheceram, desde o início das hostilidades, 

uma "legislação governamental", simplificaram a elaboração das leis, 

não só para assegurar o segrêdo e a premência das medidas a serem 

tomadas, senão também para pô-las de acôrdo com a evolução 

constante da situação política, militar e econômica. Normalmente, o 

fim da guerra deveria ter provocado a volta aos processos 

constitucionais. Mas não foi o que aconteceu. Outras causas vieram 

justificar e conservar aquelas práticas excepcionais: a inflação, a crise 

econômica, a deflação, mantiveram os governantes em estado de 

mobilização que, embora pacífica, continuou a reclamar medidas 

extraordinárias. Os povos e as autoridades foram, assim, se 

habituando a êsse esbulho da autoridade legislativa, tanto mais quanto 

nêle encontraram facilidades para a execução dos diversos programas 

de planificação econômica e financeira, bem como para as reformas 

de estrutura social preconizada nos países de direção socialista, ou 

socializante. E se, porventura, essas facilidades conduziam a uma 

crise monetária, ainda às medidas de exceção os governantes 

recorriam para pôr em ordem as finanças públicas" (Traité de Science 

Politique, vol. III, n. 85).  

 

O contexto pode ser muitas vezes apelativo e pode nos inclinar a aceitá-lo como 

razoável. O Direito, no entanto, tem sido mais sábio. 
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Nenhum espaço democrático cedeu a esses apelos, em solução compromissória apenas 

construiu formas excepcionais e bem limitadas de atuação normativa primária do 

Executivo.  

A pretensão normativa do Poder Executivo não é novidade. De certa forma, essa 

questão faz parte da própria origem do constitucionalismo. No século XVIII, uma das 

principais reivindicações revolucionárias recaia justamente sobre esse ponto, pois a 

produção normativa absolutista tinha justamente essa feição extra e, até mesmo, 

antiparlamentar. 

A sábia perspectiva de todos os Estados Democráticos nunca foi e nunca poderá 

ser a de outorgar a tarefa normativa ao Poder Executivo, mas sim a de limitá-la 

juridicamente, reduzindo essa realidade algumas vezes necessária e inafastável ao 

mínimo imprescindível, restringindo de alguma forma a atuação normativa que o 

governo exerceria de qualquer forma.  

Nos relatos da constituinte italiana, por exemplo, é possível verificar que se 

pretendia, inicialmente, proibir os decretos com força de lei da parte do governo. 

Vislumbrando a ineficácia dessa postura, acabou por aceitar a emanação de decretos-lei. 

Consolidou, no entanto, uma solução conciliadora, concretizou essa possibilidade ao 

governo mediante uma rígida disciplina, rodeada de garantias procedimentais e da 

excepcionalidade. Da mesma forma, a constituinte espanhola (da Constituição de 1931), 

que estabeleceu inclusive limites materiais para tal atuação (MACHETTI, 1988, pp. 42-

45). 

 

4.2  INTRÍNSECA LIMITAÇÃO À ATUAÇÃO NORMATIVA DO PODER 

EXECUTIVO 

 

As matérias reservadas à lei surgiram para impedir ataques à liberdade e à 

propriedade e baseiam-se no conceito democrático que Rousseau desenvolveu de lei 

como autodisposição e autogoverno (de soberania da lei). Nessa lógica, sendo o 

Parlamento o órgão por excelência que instrumenta a autodisposição, a matéria 

reservada à lei tornou-se matéria reservada ao parlamento (a soberania da lei realiza-se 

então pela soberania parlamentar). 

A tarefa de estabelecer normas primárias atribuída excepcionalmente ao Poder 

Executivo difere radicalmente do poder ou da função de estabelecer normas primárias 

próprio do Poder Legislativo.  

Em primeiro lugar, porque o Executivo ao atuar normativamente não ocupa 

posição equiparável ao do Parlamento. Somente o Parlamento é soberano. 

Em segundo lugar, porque a sua tarefa não é própria e é extremamente limitada, 

pois é fruto de uma delimitada atribuição constitucional e da ocorrência de uma 
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circunstância excepcional (no caso da medida provisória) ou de uma delimitada 

autorização constitucional e de uma habilitação parlamentar excepcional e 

condicionante (no caso da lei delegada).  

Em terceiro lugar, porque o exercício de sua tarefa está sob o crivo final do 

Poder Legislativo (que pode rejeitar ou modificar a medida provisória; que pode rejeitar 

a lei delegada). O crivo final do Legislativo evidencia que a função normativa continua 

a ser do Parlamento. 

Em quarto lugar, porque as matérias reguladas pelas formas normativas 

primárias executivas estão sujeitas a livre alteração parlamentar, pelos caminhos da 

legislação ordinária. 

Enfim, a tarefa normativa do Poder Executivo é distinta do poder que o 

Parlamento goza sobre as mesmas matérias atribuídas ou autorizadas.  

É preciso muito cuidado para apurar a nossa percepção sobre essa realidade, pois 

não são poucos os malabarismos conceituais que podem desvirtuar o que 

excepcionalmente foi legitimado pela Constituição.  

Por exemplo, não se pode falar em transferência de poderes (realidade impedida 

pelo constitucionalismo que não quer retroceder), nem de substituição de autoridades ou 

de representação. O Executivo, quando atua por atribuição (caso da medida provisória) 

ou por autorização excepcional (caso da lei delegada), não exerce o poder parlamentar 

transferido, nem é representante ou substituto do Legislativo (ao contrário, atua em 

nome próprio – basta ver as fórmulas promulgatórias – e busca rotineiramente interesses 

próprios). O Legislativo, em consequência, tem o dever-poder de controlar esse 

exercício normativo excepcional (especialmente pelo procedimento da aceitação ou 

rejeição das medidas normativas produzidas). 

A atribuição ou a autorização, por outro lado, não são formas de delegação da 

função normativa no sentido máximo do termo (uma delegação própria), onde o 

delegante transfere todas as tarefas ao delegado reservando-se apenas a de fiscalizar o 

exercício ou apenas o poder de revogar a delegação, perdendo provisoriamente a sua 

competência. Trata-se, no máximo (se quisermos continuar a usar o termo), de uma 

delegação imprópria, essencialmente conservativa, pois a atribuição\autorização de 

tarefas normativas não elimina a possibilidade de o delegante (o parlamento) exercitar a 

mesma tarefa delegada; perde-se apenas a exclusividade, o monopólio. 

Ademais, para garantir que a força crescente do Executivo alce novos patamares, 

as constituições modernas em certo uníssono proíbem que as funções normativas do 

Poder Legislativo sejam transferidas ao Poder Executivo. O que se permite é, em 

circunstâncias muito delimitadas, a delegação imprópria e provisória (atributiva e 

circunstancial ou autorizativa) de alguma tarefa normativa.  

Embora o monopólio de todas as tarefas legislativas não resida mais, 

integralmente, no Poder Legislativo (como imaginou Montesquieu e como a 
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Constituição Norte-Americana tentou concretizar), as ações normativas externas ao 

Poder Legislativo não podem esvaziar, nem locupletar a centralidade parlamentar na 

função normativa, nem sobrevalorizar a atuação executiva nesse campo. 

As constituições atuais preveem algumas e poucas formas de outros poderes 

atuarem normativamente, mas nenhuma delas, sem exceção, retira o parlamento da 

centralidade normativa. Mais ainda, todas elas, sem exceção, preocupam-se 

rigorosamente em estabelecer limites muito precisos para a atuação normativa 

extraparlamentar. Não há regime constitucional que pretenda substituir (o que seria 

verdadeiramente ilegítimo, frente aos paradigmas democráticos atuais) o parlamento 

como sujeito preferente e ordinário da produção normativa, como o sujeito titular da 

função normativa (MACHETTI, 1988, p. 15 e ss.). 

 

5 DO PODER REGULAMENTAR 

Além da atividade normativa primária excepcionalmente possível pelos 

instrumentais da medida provisória e da lei delegada, o Poder Executivo, através do 

Presidente da República, possui o poder-dever regulamentar tipicamente executivo, a 

atribuição de editar normas secundárias que assegurem (pelo viés organizativo e 

procedimental) apenas e tão somente o fiel cumprimento do previamente estabelecido 

pelas leis. 

Os seus limites, a sua natureza tem de ficar muito claros. 

Trata-se de uma função normativa secundária (dependente e subordinada à 

função normativa primária, essencialmente do Legislativo) decorrente de sua 

prerrogativa executiva. Assim descreve com maestria a clássica obra de Carré de 

Malberg  (2001, p. 438): 

 

"(...) por razón misma de su fundamento puramente ejecutivo, estas 

prescripciones han de limitarse a desarrollar y a ejecutar los principios 

formulados por la ley que completan, sin que puedan sobrepasar esta 

ley añadiendo algún nuevo principio que no estuviera ya expresa o 

implícitamente establecido en la misma".  

 

E, mais adiante, demarcando com precisão que as autoridades executivas não 

podem se revestir por si mesmas de poderes que o constituinte houve por bem omitir de 

lhes conceder, afirma (MALBERG, 2001, p. 441): 

"La Administración sólo puede actuar, para procurar la ejecución de la 

ley, dentro de las formas prescritas por la ley, y únicamente en la 

medida prevista por la Ley…"  

 

O dever de obediência do cidadão aos comandantes sociais, no Estado moderno, 

não é mais, como dantes, ilimitado. O Estado moderno circunscreveu a obediência ao 

campo da legalidade. Esse princípio não admite exceção, essa reserva é capital 

(MALBERG, 2001, p. 444): 
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"Esta reserva, establecida en favor de la legislación, tenía 

precisamente por objeto limitar los poderes de la autoridad 

administrativa (…) La protección de los ciudadanos consiste hoy en 

que la autoridad administrativa no puede, en principio, ordenarles ni 

prohibirles nada sino en ejecución de las leyes". 

 

Ademais, no campo das reservas de lei (seara em que o Legislativo é a única 

autoridade que tem o poder de decisão inicial, criativa), a autoridade executiva não está 

somente sob as amarras da não inovação primária, da atuação intra legem); está também 

sob os grilhões de certas não inovações secundárias, da atuação secundum legem 

(MALBERG, 2001, p. 450): 

"(...) la autoridad administrativa no puede imponer nada a los 

administrados si no es en virtud de una ley, y no puede aplicar, 

respecto a ellos, sino aquellas medidas previstas explícitamente por las 

leyes o al menos implícitamente autorizadas por ellas".  

 

É preciso que o desenvolvimento regulamentar de uma lei, restrito aos limites 

que a Constituição determina abstratamente (com o instrumental da reserva de lei) e aos 

que eventualmente a lei fixe concretamente (com o desenho das imposições que 

singulariza), não extravase a seara de sua legitimidade (MALBERG, 2001, p. 454): 

"Si tiene por efecto añadirse algo a la ley, sólo puede hacerlo en la 

medida en que se trata simplemente de desarrollar las consecuencias 

naturales de ésta, y así, por ejemplo, la autoridad administrativa no 

podría, bajo el pretexto de asegurar la ejecución de la ley, tomar 

medidas que entrañarían para los administrados un aumento de cargas 

no previstas por dicha ley".  

 

Nosso ordenamento sempre previu essa competência ao chefe do Executivo. Na 

Constituição do Império de 1824, fixava-se que ao imperador competia “Expedir os 

Decretos, Instrucções, e Regulamentos adequados á boa execução das Leis" (Art. 102, 

XII). Na Constituição da República de 1891, era estabelecida a competência privativa 

presidencial para expedir decretos, instruções e regulamentos para a fiel execução das 

leis (Art. 48, 1º). Na Constituição de 1934, os instrumentais explicitados passaram a ser 

os decretos e os regulamentos (Art. 56, §1º). Fórmula que se repetiu daí em diante na 

Constituição de 1937 (Art. 74), na Constituição de 1946 (Art. 87), na Constituição de 

1967 (Art. 83, II) e na Constituição de 1988 (Art. 84, IV).  

Sua fundamentação, a justificativa de sua existência, do ponto de vista técnico-

jurídico, não são os argumentos políticos que exploram a necessidade atual do governo 

atuar mais fortemente do ponto de vista normativo, mas simplesmente a previsão 

constitucional de tal poder-dever. 

O chefe do Poder Executivo, o Presidente da República, é quem titulariza esse 

poder-dever, visto que a Constituição de 1988 assim o estabelece no artigo 84, IV. 

Tendo por certo que apenas a função regulamentar organizativa (os regulamentos 

organizativos), prevista no Art. 84, VI (cuja redação fora alterada pela EC 32/2001 para 
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retirar a expressão “na forma da lei’), é que admite a delegação para outra autoridade 

(parágrafo único do artigo 84). 

Em sentido lato a expressão "regulamento" é utilizada para identificar qualquer 

ato emanado de qualquer órgão da Administração Pública que esteja revestido dos 

atributos da generalidade (o universo de destinatários do ato tem de ser indeterminado) 

e da abstração (as situações de fato reguladas são hipotéticas e não concretas), no 

exercício de sua função administrativa. Se ausente um desses requisitos, estar-se-á 

diante de um ato administrativo executivo. 

Em sentido estrito, preciso ou técnico, porém, regulamento é somente o ato geral 

e abstrato emanado do Presidente da República no exercício da competência 

constitucional estabelecida.  

Os "regulamentos" de autoridades diversas do Presidente não são 

regulamentos do ponto de vista constitucional. São, de outra forma, normas terciárias 

que prestam vassalagem às leis (indiretamente) e aos regulamentos (diretamente), são 

normas infralegais e infraregulamentares. 

De outro lado, o instrumental usual para o exercício do poder regulamentar 

do artigo 84, IV e VI são os decretos. Os atos normativos editados por ocasião de 

estado de sítio ou de defesa são veiculados por decretos, mas não podemos os confundir. 

Os decretos emanados nessas situações de emergência não constituem atividade 

normativa regulamentar, são mais propriamente atos de governo ou atos políticos. 

 

4.1.  CARACTERÍSTICAS DO REGULAMENTO 

 

Esclarecidas as diferenças e apurado seu contexto, é preciso apontar e reforçar 

alguns dos limites que caracterizam de maneira indelével o poder regulamentar 

presidencial. 

 

1. O Presidente da República é o titular da competência de editar regulamentos.  

Os Ministros de Estado, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral 

da União podem receber o poder delegado de editar regulamentos meramente de 

organização (art. 84, VI e parágrafo único).  

Se a própria Constituição se preocupou que o poder regulamentar do artigo 84, 

IV não fosse objeto de delegação, não pode o Legislador, no bojo de algum texto de lei 

parlamentar, ultrapassar à Constituição. Essa é a lógica (MALBERG, 2001, p. 541): 

"Sería contrario a la Constitución que el órgano designado por ésta 

para ejercer una función pudiera descargarse de ese cometido 

sustituyéndose por otro órgano que él mismo designara. Señaladas por 

la Constitución nacional para el ejercicio de la potestad legislativa, las 

Cámaras [o Parlamento] han de desempeñar esta función dentro de las 

formas y de las condiciones fijadas por la Constitución misma, no 

pudiendo, pues, delegar su competencia en otro órgano de su elección. 

Únicamente la nación podría realizar semejante delegación por un acto 

de poder constituyente".  
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2. O poder-dever regulamentar advém da própria Constituição e seus contornos 

advém da mesma, não das circunstâncias.  

O Parlamento não pode confiar ao Presidente a tarefa de tomar medidas que a 

Constituição reservou à legislação. Carré de Malberg, primeiramente citando Esmein, 

depois com suas próprias palavras, é lapidar: 

"Bajo nuestras Constituciones nacionales y rígidas, los diversos 

poderes constituidos no toman su existencia y sus atribuciones más 

que de la Constitución misma. Sólo existen en virtud de esta 

Constitución, en la medida y en las condiciones fijadas por ella… Por 

lo mismo que la Constitución ha establecido poderes diversos y 

distintos y ha repartido entre diversas autoridades los atributos de la 

soberanía, prohíbe implícitamente, pero también necesariamente, que 

uno de esos poderes pueda ser descargado de su función en otro… 

Esto sería sustituir momentáneamente, por la duración de la 

delegación, una nueva Constitución, a la Constitución existente 

(Revue politique et parlamentaire, vol. I, p. 203)" (MALBERG, 2001, 

p. 546). 

 "Que en Inglaterra el Parlamento pueda hacerlo todo, se explica por la 

razón de que por encima de él no existe ni órgano constituyente que le 

domine, ni Constitución rígida que lo encadene. Pero en Francia, 

donde las autoridades constituidas están subordinadas a la 

Constitución que las ha instituido y que ha fijado superiormente sus 

respectivas atribuciones, es inadmisible que el cuerpo legislativo, 

órgano constituido, se convierta en el repartidor de las competencias 

constitucionales, erigiéndose así órgano constituyente” (MALBERG, 

2001, p. 546). 

"(…) es evidente que las Cámaras no podrían ordenar al Presidente 

que reglamentara los objetos que no le haya hecho accesibles un texto 

constitucional, pues ello supondría, por parte del Parlamento, alterar el 

orden de las competencias establecidas por la Constitución, y 

supondría también, por su parte, abrogarse un poder constituyente que 

no le pertenece"  (MALBERG, 2001, pp. 546-547). 

"(…) existen prescripciones que las Cámaras no pueden abandonar a 

la potestad reglamentaria (...) esas prescripciones quedan 

rigurosamente dentro de la esfera de la legislación, sin que jamás 

puedan salirse de ella"  (MALBERG, 2001, pp. 550-551).  

 

Em consequência, se alguma lei parlamentar se referir a que a sua própria 

regulamentação será feita por autoridade diversa do Presidente, para que se possa salvar 

esse comando como válido, há que se interpretar o mesmo como atinente ao 

regulamento em sentido lato (normas terciárias, infrarregulamentares).  

Por outro lado, a referência presente em determinadas leis de que as mesmas 

serão regulamentadas pelo Executivo não é o fundamento do poder regulamentar, pois 

esse se infere da própria Constituição. 

Nada obstante, essa praxe tem utilidade prática, pois revela que o parlamento 

não desceu a todos os detalhes operacionais de execução da lei (hipótese que afastaria a 

legitimidade do regulamento), que o parlamento necessita da intervenção regulamentar 

do Executivo.  
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Nesse caso, apenas há que se destacar o seguinte. Em primeiro lugar, que essa 

prática é legítima apenas nas matérias de reserva relativa, jamais em matérias de reserva 

absoluta. Depois, que a vigência e a eficácia da lei não podem ficar condicionadas à 

edição do regulamento, pois tal hipótese importaria em trasvestida e inconstitucional 

delegação do poder-dever de regular que é próprio do Legislativo. 

 

3. Os regulamentos, procedimentalmente, dependem do referendo dos Ministros de 

Estado na área de suas competências (art. 87, parágrafo único, inciso I). 

 

4. Não há, em nosso sistema, nenhuma matéria reservada ao regulamento.  

Qualquer lei é passível de ser regulamentada pelo Presidente desde que: a) a lei 

não tenha chamado para si toda a explicitação operacional dos seus comandos; b) 

existam comandos que dependam da aplicação executiva; c) restrinja-se a seus limites.  

Os regulamentos existem para que se dote à Administração de condições 

organizacionais e procedimentais quando dela dependem a fiel execução, o cumprir ou 

o fazer cumprir das leis. 

A amplitude do regulamento, no entanto, será diversa se estivermos diante de 

alguma matéria reservada absolutamente ou relativamente à lei pela Constituição.  

Em caso de reserva absoluta à lei, ao Executivo restará apenas a possibilidade de 

concretizar o modos faciendi, ou seja: como a Administração Pública irá organizar-

se internamente para cumprir ou fazer cumprir os comandos legais (deveres e 

obrigações) e regulamentares (procedimentos). Em caso de reserva relativa à lei, o 

Executivo poderá, se a lei não o fizer, fixar também o procedimento administrativo, de 

acordo com os parâmetros legais. 

Se a tarefa parlamentar (no caso da norma primária lei) ou executiva (no caso da 

norma primária medida provisória ou lei delegada) de delimitar as imposições, no 

entanto, for desempenhada de modo deficitário, com excessiva imprecisão ou elevada 

abstração, o regulamento poderá "es-clarecer", tornar clara, precisa, mais concreta essas 

imposições (jamais inová-las, modificá-las). 

Se a norma primária necessitar de complementação técnica, desde que 

extrajurídica (de outros saberes: biologia, economia, engenharia, estatística, química, 

medicina entre outras), o regulamento poderá concretizar esses dados. 

De maneira conclusiva e geral, ao regulamento pode caber única e somente 

precisar (tornar mais preciso, mais claro) algum comando normativo da lei, determinar 

de maneira mais concreta o modo de agir da Administração Pública nas relações que 

travará com o particular no momento da execução da lei, estabelecer critérios técnico-

científicos para a verificação ou avaliação dos pressupostos de fato delineados pela lei 

(ressalte-se: delineados pela lei). 

Não há delegação legislativa, mas função administrativa regulamentar se a lei 

delimitou (dizendo o que é ou o que não é – hipótese abstrata; e dizendo o que deve ser 

– sanção abstrata), mesmo que de maneira excessivamente abstrata, os contornos da 

hipótese e da sanção e o regulamento os densifica tecnicamente.  
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Há delegação legislativa ilegítima se o legislador, desconsiderando expressa 

reserva constitucional à lei, deixa à Administração a delimitação arbitrária da hipótese e 

da sanção. 

Essa conclusão é fruto imediato da compreensão da dupla dimensão do princípio 

da reserva legal, em especial da dimensão positiva. 

A dimensão negativa da reserva legal implica uma proibição (um não fazer): nas 

matérias reservadas à lei está proibida a intervenção de outra fonte de direito diferente 

da lei. A dimensão positiva, um dever indelegável (um fazer): nas matérias de reserva 

legal, somente a lei pode e deve estabelecer o regime jurídico. 

Por outro lado, se o Parlamento (por lei) ou próprio Executivo (por medida 

provisória ou lei delegada) resolver regular matéria que não está sujeita a reserva legal, 

pelo princípio da preferência da lei e pelo princípio do congelamento do grau 

hierárquico, o regulamento (norma secundária) fica impedido de modificar (retirar, 

incluir ou alterar) qualquer imposição exarada nas normas primárias. 

 

5. A Constituição não deve ser regulamentada pelo regulamento, mas pela lei.  

Salvo se estivermos diante de um dispositivo constitucional autoaplicável, de 

eficácia plena e que, portanto, não necessita de regulamentação legal. 

 

6. Embora constituam normas secundárias, os regulamentos em sentido estrito são 

normas e integram o ordenamento jurídico.  

Em razão disso, não estão sujeitos ao controle judicial concreto. Embora os atos 

executivos praticados com fundamento nos regulamentos, por individualizarem os seus 

comandos, sujeitem-se a esse controle. Não podem ser objeto, em regra, do controle 

abstrato de constitucionalidade, mas apenas ao de legalidade; salvo se invadirem a 

competência constitucional reservada ao parlamento, se invadirem a reserva legal. 

 

7. Por fim, apenas a lei, em sentido formal e material (emendas constitucionais e 

espécimes do art. 59 – rol em que o regulamento não está inserido), pode inovar a 

ordem jurídica no sentido de criar direitos ou obrigações (art. 5º, II).  

Apenas ao Parlamento e ao Presidente exclusivamente pelos instrumentais 

excepcionais da Medida Provisória (art. 62) ou da Lei Delegada (art. 68) cabe dispor 

sobre as matérias de competência da União. Em consequência, ao regulamento não cabe 

criar novos deveres ou obrigações.  

Ao regulamento cabe agir intra legem, jamais contra legem, praeter legem ou 

ultra legem. Jamais o regulamento, mesmo que houvesse uma equivocada autorização 

legal, poderia ab-rogar, derrogar, suspender, completar ou mesmo modificar qualquer 

comando contido em lei.  

Nosso sistema é caudatário do princípio da primazia da lei (regulamento não 

modifica lei, lei pode modificar os regulamentos), do princípio da precedência da lei 

(regulamento deve nascer após a lei, não há como o regulamento antecipar-se a 

existência da lei) e do princípio da acessoriedade dos regulamentos (o regulamento visa 
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única e simplesmente realizar o que lei quer realizar, do principal emana toda a seiva 

para o acessório, sem o principal o acessório não tem vida). 

Não se pode raciocinar que diante de vazios da lei, de situações imponderáveis 

(especialmente nos campos que a Constituição fixou a reserva legal) tem a 

Administração a possibilidade de suprir pelo regulamento o déficit legislativo para 

prover situações que exijam pronta intervenção executiva.  

Diante desse quadro, o Executivo goza da possibilidade de editar medidas 

provisórias.  

Não se pode com argumentos de natureza política, sem qualquer fundamento 

técnico-jurídico, conceder à Administração, por vias transversas, faculdade normativa 

concorrencial ao parlamento na decisão política inicial, na inovação da ordem jurídica. 

Somente uma significativa reforma constitucional (para nós: indesejável e equivocada) 

poderia juridicamente projetar essa realidade. 

Nesse sentido, Carré de Malberg é muito preciso (2001, pp. 466-467): 

"La falta de precisión de la ley no puede interpretarse en el sentido de 

que, para desempeñar su cometido, la autoridad administrativa tenga 

el poder de recurrir a cualquier clase de medios. (…) Por consiguiente, 

el hecho de que una libertad no se halle determinada, en cuanto a su 

alcance, por la legislación, no puede interpretarse en el sentido de que 

a la autoridad administrativa pueda, mediante sus resoluciones de 

policía, ponerse restricciones a dicha libertad. En el Estado legal no es 

a la autoridad administrativa a quien corresponde determinar, 

mediante medias de policía, la amplitud y los límites de las libertades 

individuales, sino que, muy al contrario, el sistema del Estado legal 

significa que esta amplitud y estos límites sólo pueden trazarse por 

una Ley. Finalmente, la indeterminación legal de una ley no puede dar 

lugar, para la autoridad administrativa, a una extensión de sus poderes 

de policía".  
 

Diante de leis que ordenem à Administração cumprir determinados fins, mas que 

guardem absoluto silêncio quanto aos meios, não há que se deduzir que o Poder 

Executivo goze de iniciativa primária para esse mister, já que "en materia de poderes 

administrativos, no se puede suplir los vacíos de la ley, y por lo tanto una ley que manda 

a los agentes administrativos cumplir ciertos fines sin darles para ello los medios, es una 

ley incompleta, que queda inoperante" (MALBERG, 2001, p. 468). 

A fonte de legitimação de qualquer imposição de qualquer regulamento advém 

de maneira irredutível dos termos precisos da lei. A Administração tem de abster de 

tudo o que não esteja contido, enlaçado estritamente na lei que regulamenta. 

Por outro lado, todo e qualquer regulamento, mesmo que seja referenciado em 

uma lei, não deixa de ser um regulamento, jamais sofre promoção hierárquica ao 

estatuto legal. Ao revés, se o parlamento resolver inserir em novo texto legal, 

transcrevendo (não simplesmente referenciando) o que antes estava disposto em 

regulamento, não é o regulamento que alçou novo estatuto, são seus comandos que 

deixaram de ser normas regulamentares e passaram a ser lei. 
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6 POLÍTICAS NACIONAIS DE SAÚDE 

 

Ultrapassados os pressupostos teóricos, cabe-nos relatar, no âmbito das políticas 

públicas de saúde, qual é a prática nacional: excepcionalmente, estabelecer políticas 

pelo instrumental da lei parlamentar; ordinariamente, estabelecer políticas nacionais 

pelo instrumental das portarias ministeriais, pelo instrumental das normas executivas; 

esporadicamente, estabelecer políticas pelo instrumental do decreto executivo. 

A Portaria de Consolidação n. 2, do Ministério de Saúde, de 28 de setembro de 

2017, elenca as Políticas Públicas Nacionais voltadas diretamente à Saúde, assim como 

indica a regulamentação dessas políticas. Vejamos quais obedecem e quais 

desobedecem a reserva legal: 

POLÍTICAS GERAIS DE PROMOÇÃO PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA 

SAÚDE 

1. Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS) (Origem: PRT MS/GM 

2446/2014) - Desobedecendo a Reserva Material e Relativa do Art. 197 

2. Política Nacional de Vigilância em Saúde (PNVS), Res. CNS n. 588, de 

12/07/2018 - Desobedecendo a Reserva Material e Relativa do Art. 200, II 

3. Política Nacional de Sangue, Componentes e Hemoderivados, instituída pela Lei 

nº 10.205, de 21 de março de 2001 - Obedecendo a Reserva Formal e Absoluta 

do Art. 199, §4º 

4. Política de Saúde Mental, instituída pela Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001 

(Origem: PRT MS/GM 3796/2010) - Obedecendo a Reserva Material e Relativa 

do Art. 197 

5. Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN) (Origem: PRT MS/GM 

2715/2011) - Desobedecendo a Reserva Material e Relativa do Art. 200, VI 

6. Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, instituída pelo Decreto 

nº 5.813, de 22 de junho de 2006 (Origem: PRT MS/GM 1102/2010) - 

Desobedecendo a Reserva Material e Relativa do Art. 197 

7. Política Nacional de Educação Popular em Saúde (PNEPS-SUS) (Origem: PRT 

MS/GM 2761/2013) - Desobedecendo a Reserva Material e Relativa do Art. 197 

POLÍTICAS DE CONTROLE DE DOENÇAS E ENFRENTAMENTO DE AGRAVOS 

DE SAÚDE 

8. Diretrizes para Vigilância, Atenção e Eliminação da Hanseníase como Problema 

de Saúde Pública (Origem: PRT MS/GM 149/2016) - Desobedecendo a Reserva 

Material e Relativa do Art. 197 

9. Política Nacional de Redução da Morbimortalidade por Acidentes e Violência 

(Origem: PRT MS/GM 737/2001) - Desobedecendo a Reserva Material e 

Relativa do Art. 197 

10. Diretrizes Nacionais para Prevenção do Suicídio (Origem: PRT MS/GM 

1876/2006) - Desobedecendo a Reserva Material e Relativa do Art. 197 
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11. Política Nacional para Prevenção e Controle do Câncer (PNPCC) (Origem: PRT 

MS/GM 874/2013) - Desobedecendo a Reserva Material e Relativa do Art. 197 

POLÍTICAS VOLTADAS À SAÚDE DE SEGMENTOS POPULACIONAIS 

12. Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança (PNAISC) (Origem: 

PRT MS/GM 1130/2015) - Desobedecendo a Reserva Material e Relativa do 

Art. 197 

13. Diretrizes Nacionais para a Atenção Integral à Saúde de Adolescentes e Jovens 

na Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde - Desobedecendo a Reserva 

Material e Relativa do Art. 197 

14. Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (Origem: PRT MS/GM 2528/2006) - 

Desobedecendo a Reserva Material e Relativa do Art. 197 

15. Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Mulheres (PNAISM) - 

Desobedecendo a Reserva Material e Relativa do Art. 197 

16. Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (Origem: PRT 

MS/GM 1944/2009) - Desobedecendo a Reserva Material e Relativa do Art. 197 

17. Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência (Origem: PRT MS/GM 

1060/2002) - Desobedecendo a Reserva Material e Relativa do Art. 197 

18. Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas (Origem: PRT 

MS/GM 254/2002) - Desobedecendo a Reserva Material e Relativa do Art. 197 

19. Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora (Origem: PRT 

MS/GM 1823/2012) - Desobedecendo a Reserva Material e Relativa do Art. 

200, II e VIII 

20. Política Nacional para a População em Situação de Rua, instituída pelo Decreto 

nº 7.053, de 23 de dezembro de 2009 (Origem: PRT MS/GM 122/2012) - 

Desobedecendo a Reserva Material e Relativa do Art. 197 

21. Política Nacional de Atenção Integral à Saúde de Adolescentes em Conflito com 

a Lei, em Regime de Internação e Internação Provisória (Origem: PRT MS/GM 

1082/2014) - Desobedecendo a Reserva Material e Relativa do Art. 197 

22. Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de 

Liberdade no Sistema Prisional no âmbito do SUS (PNAISP), instituída pela 

Portaria Interministerial MS-MJ nº 1, de 2 de janeiro de 2014 (Origem: PRT 

MS/GM 482/2014) - Desobedecendo a Reserva Material e Relativa do Art. 197 

POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA EQUIDADE EM SAÚDE 

23. Política Nacional de Saúde Integral da População Negra (Origem: PRT MS/GM 

992/2009) - Desobedecendo a Reserva Material e Relativa do Art. 197 

24. Política Nacional de Saúde Integral das Populações do Campo, da Floresta e das 

Águas (PNSIPCFA). (Origem: PRT MS/GM 2866/2011) - Desobedecendo a 

Reserva Material e Relativa do Art. 197 

25. Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e 

Transexuais (Origem: PRT MS/GM 2836/2011) - Desobedecendo a Reserva 

Material e Relativa do Art. 197 

POLÍTICAS GERAIS DE ORGANIZAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE 
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26. Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) (Origem: PRT MS/GM 

2436/2017) - Desobedecendo a Reserva Material e Relativa do Art. 197 

27. Política Nacional de Saúde Bucal (Brasil Sorridente), instituída por pactuação da 

Comissão Intergestores Tripartite (CIT), de 12 de fevereiro de 2004 - 

Desobedecendo a Reserva Material e Relativa do Art. 197 

28. Política Nacional para os Hospitais de Pequeno Porte (Origem: PRT MS/GM 

1044/2004) - Desobedecendo a Reserva Material e Relativa do Art. 197 

29. Política Nacional de Atenção Hospitalar (PNHOSP) (Origem: PRT MS/GM 

3390/2013) - Desobedecendo a Reserva Material e Relativa do Art. 197 

30. Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) (Origem: 

PRT MS/GM 971/2006) - Desobedecendo a Reserva Material e Relativa do Art. 

197 

31. Política Nacional de Regulação do Sistema Único de Saúde (Origem: PRT 

MS/GM 1559/2008) - Desobedecendo a Reserva Material e Relativa do Art. 197 

32. Política Nacional de Medicamentos (PNM) (Origem: PRT MS/GM 3916/1998) - 

Desobedecendo a Reserva Material e Relativa do Art. 200, I e VII 

33. Política Nacional de Assistência Farmacêutica (PNAF), instituída pela 

Resolução CNS nº 338, de 6 de maio de 2004 (Origem: PRT MS/GM 

1653/2004) - Desobedecendo a Reserva Material e Relativa do Art. 197 

POLÍTICAS DE ATENÇÃO A AGRAVOS ESPECÍFICOS 

34. Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do 

Espectro Autista, instituída pela Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012 

(Origem: PRT MS/GM 962/2013) - Obedecendo a Reserva Material e Relativa 

do Art. 197 

35. Política Nacional de Atenção Integral em Reprodução Humana Assistida 

(Origem: PRT MS/GM 426/2005) - Desobedecendo a Reserva Material e 

Relativa do Art. 197 

36. Política Nacional de Atenção Cardiovascular de Alta Complexidade (Origem: 

PRT MS/GM 1169/2004) - Desobedecendo a Reserva Material e Relativa do 

Art. 197 

37. Política Nacional de Atenção ao Portador de Doença Neurológica (Origem: PRT 

MS/GM 1161/2005) - Desobedecendo a Reserva Material e Relativa do Art. 197 

38. Política Nacional de Atenção ao Portador de Doença Renal (Origem: PRT 

MS/GM 1168/2004) - Desobedecendo a Reserva Material e Relativa do Art. 197 

39. Política Nacional de Atenção de Alta Complexidade em Traumato-Ortopedia 

(Origem: PRT MS/GM 221/2005) - Desobedecendo a Reserva Material e 

Relativa do Art. 197 

40. Política Nacional de Atenção em Oftalmologia (PNAO) (Origem: PRT MS/GM 

957/2008) - Desobedecendo a Reserva Material e Relativa do Art. 197 

41. Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doença Falciforme e 

outras Hemoglobinopatias (Origem: PRT MS/GM 1391/2005) - Desobedecendo 

a Reserva Material e Relativa do Art. 197 

42. Política Nacional de Atenção Integral em Genética Clínica (Origem: PRT 

MS/GM 81/2009) - Desobedecendo a Reserva Material e Relativa do Art. 197 
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43. Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras (Origem: 

PRT MS/GM 199/2014) - Desobedecendo a Reserva Material e Relativa do Art. 

197 

POLÍTICAS DE ORGANIZAÇÃO DO SUS 

44. Política Nacional de Gestão Estratégica e Participativa (ParticipaSUS) (Origem: 

PRT MS/GM 3027/2007) - Desobedecendo a Reserva Material e Relativa do 

Art. 197 

45. Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (Origem: PRT MS/GM 

198/2004) - Desobedecendo a Reserva Material e Relativa do Art. 200, III 

46. Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde, aprovada na 2ª 

Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde, realizada 

em 2004, e na 147ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde, realizada 

em 6 e 7 de outubro de 2004 - Desobedecendo a Reserva Material e Relativa do 

Art. 200, V 

47. Política Nacional de Gestão de Tecnologias em Saúde (Origem: PRT MS/GM 

2690/2009) - Desobedecendo a Reserva Material e Relativa do Art. 200, V 

48. Política Nacional de Informação e Informática em Saúde (PNIIS) (Origem: PRT 

MS/GM 589/2015) - Desobedecendo a Reserva Material e Relativa do Art. 200, 

V 

Observe-se que apenas 3 das 48 políticas foram instituídas por lei de origem 

parlamentar, e apenas 2 das 48 foram instituídas por decreto executivo (o que seria 

adequado, se legitimada a atuação regulamentar, o que não é o caso). 43 das políticas 

foram instituídas por Portarias Ministeriais, Interministeriais ou Pactuações. 

 

 

CONCLUSÕES 

 

O ideário francês de Estado de Direito - revelado notadamente pelo princípio da 

legalidade, pelo princípio da reserva legal e pela teoria que limita o poder regulamentar 

- ainda estrutura o ordenamento jurídico brasileiro. A Constituição brasileira de 1988 

segue explicitamente essa pauta e fixa, para o campo das políticas públicas da saúde, 

reservas formais e materiais, absolutas e relativas. 

Nada obstante isso, confirmamos que a prática governamental brasileira se 

enraíza em estabelecer políticas nacionais definidoras de suas ações e de seus serviços 

de saúde através de normas ministeriais, não-parlamentares. 

Em termos concretos, 43 das 48 políticas públicas nacionais de saúde 

desobedecem explicita ou implicitamente reservas legais estabelecidas pela Constituição 

brasileira. 

Cabe-nos refletir, em futuras pesquisas, se o modelo constitucional precisa ser 

modificado ou se a prática governamental precisa ser corrigida. 
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RESUMO 

Este artigo, ao fazer o levantamento das legislações existentes referentes ao patrimônio 

cultural, leva a uma reflexão sobre a formação da cultura brasileira. O processo histórico de 

um povo está intrinsecamente relacionado ao reconhecimento e à preservação de suas 

expressões culturais materiais e imateriais. Nesse sentido, o texto tem como objetivo realizar 

um levantamento histórico das legislações pertinentes ao patrimônio cultural brasileiro com 

um apontamento dos principais demarcadores da cultura, desde o Brasil Colônia até o 

mandato de Luís Inácio Lula da Silva. Com esse intuito, foi realizado levantamento 

bibliográfico e documental. A pesquisa se justifica pela importância de valorizar a cultura 

brasileira, o patrimônio cultural e a participação coletiva como direito ao pleno exercício da 

democracia. 

Palavras-chave: Cultura brasileira. Patrimônio Cultural. Políticas Públicas. 

ABSTRACT 

This article, when surveying the existing legislation regarding cultural heritage, leads to a 

reflection on the formation of Brazilian culture. The historical process of a people is 

intrinsically related to the recognition and preservation of their material and immaterial 

cultural expressions. In this sense, the text aims to carry out a historical survey of the 

legislations pertinent to the Brazilian cultural heritage with an indication of the main cultural 

markers, from Brazil Colônia to the mandate of Luís Inácio Lula da Silva. For this purpose, a 

bibliographical and documentary survey was carried out. The research is justified by the 

importance of valuing Brazilian culture, cultural heritage and collective participation as a 

right to the full exercise of democracy. 

Keywords: Brazilian culture. Cultural heritage. Public policy. 

INTRODUÇÃO 

Ao trazer para o cerne deste artigo o levantamento das legislações existentes referentes 
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à abordagem legal do patrimônio cultural brasileiro, é necessário refletirmos sobre as 

características da cultura brasileira. De acordo com Ferreira (2006), a palavra patrimônio, 

assim como memória, compõe um léxico contemporâneo de expressões cuja característica 

principal é a multiplicidade de sentidos e definições que a elas podem ser atribuídos. 

Em busca dessa reflexão, nos debruçamos sobre um passado marcado pela 

miscigenação, iniciada com a colonização, trinta e dois anos após o descobrimento de nosso 

país, e o confronto de culturas, dentre as quais a indígena, com seus modos, costumes e 

linguagem própria e rica em simbologia e, ainda assim, menosprezada e aniquilada pela 

portuguesa e, posteriormente, com a chegada dos negros, a cultura africana, escravizada e 

perseguida. Esses povos ajudaram na colonização e na formação do país.  

 Essas relações, embora tenham se mantido de maneira hostil, foram responsáveis por 

tornar o Brasil um país tão diversificado, marcado pelas diferentes identidades em cada uma 

de suas regiões. O resultado dessa combinação foi o surgimento de algo novo: a cultura 

brasileira.  

A ideia de relação é o que nos torna elementos da sociedade, abrigando as práticas 

culturais coletivas denominadas de patrimônio material e imaterial, asseguradas pela 

Constituição Federal de 1988 nos seus artigos 215 e 216 e que provocam mudanças 

importantes na concepção de políticas públicas para a preservação de uma cultura viva, que 

pode ser produzida e reproduzida no cotidiano das pessoas. 

 Mesmo possuindo uma grande diversidade cultural, o tema patrimônio cultural foi 

negligenciado pelo Brasil Colônia. Esse cenário se manteve após a promulgação da 

República, sendo a cultura tratada como privilégio ou ornamento (COUTINHO, 2000). 

Por meio deste artigo, pretende-se realizar um breve relato da abordagem legal do 

termo patrimônio cultural brasileiro, com o intuito de refletir sobre as políticas públicas 

culturais existentes em nosso país. Para tanto, foi realizada pesquisa bibliográfica de textos e 

literaturas que se utilizaram do conceito patrimônio cultural para estimular a discussão sobre o 

assunto e, com isso, contribuir para o fomento de políticas públicas culturais. 

 

1 DA SEMANA DE 22 A CRIAÇÃO DO IPHAN 

Embora o Brasil tenha apresentado, desde sua colonização, vasta riqueza cultural, 
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apenas em 1922, com a realização da Semana da Arte Moderna em São Paulo e a projeção das 

ideias de Mário de Andrade a respeito da diversidade cultural e do interesse etnográfico pela 

cultura das camadas populares, é que a temática passa a ser discutida de maneira mais 

pontual. E somente em 1934 o assunto é inserido na Constituição Federal, em seu artigo 10, 

inciso III, o qual afirma ser competência concorrentemente da União e dos Estados “proteger 

as belezas naturais e os monumentos de valor histórico ou artístico, podendo impedir a evasão 

de obras de arte”. 

 Em 1936, Mario de Andrade realiza um projeto em que defende como Patrimônio 

Artístico Nacional todas as obras de arte pura ou aplicada, popular ou erudita, nacional ou 

estrangeira, pertencentes ao poder público e aos organismos sociais e a particulares 

estrangeiros, residente no Brasil (LEMOS, 1981). Além disso, a pedido de Gustavo 

Copanema, então Ministro de Educação e Saúde Pública, apresenta propostas para 

implantação de políticas de preservação do patrimônio cultural brasileiro que dialogam com 

as concepções atuais do Patrimônio Cultural Imaterial. Essa concepção de grande amplitude 

não pode, no entanto, prevalecer no modelo definido pelas exigências do Instituto de 

tombamento e pelos critérios de excepcional valor artístico e histórico dos bens culturais, 

adotados no ano seguinte pelo Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(SPHAN), de 30 de novembro de 1937 (CASTRO e FONSECA, 2008). 

 Com a promulgação da Constituição de 1937, os atentados cometidos contra os 

monumentos históricos, artísticos e naturais, assim como as paisagens ou os locais 

particulares dotados pela natureza e dos cuidados especiais da Nação, dos Estados e dos 

Municípios passam a ser equiparados aos cometidos contra o patrimônio nacional, como 

estabelece seu artigo 134 e também o Decreto-lei nº 25, de 30 de novembro de 1937, este 

último ainda vigente (DE SOUZA, 2015). 

 Aliás, tal Decreto-Lei é a primeira norma jurídica que dispõe sobre patrimônio e 

regularizou a proteção do patrimônio cultural, criando o IPHAN – Instituto Histórico e 

Artístico Nacional. 

 O mesmo decreto, em seu artigo 1º, define o patrimônio histórico e artístico nacional 

como o “conjunto de bens móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação seja de 

interesse público, quer por sua vinculação a fatos de memoráveis da história do Brasil, quer 

por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico”.  
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 Outrossim, o parágrafo 1º do mesmo artigo consagra a preservação exclusiva dos 

valores culturais oficiais, estabelecendo que somente quando tombado pelo órgão 

governamental um bem poderá ser considerado parte integrante do patrimônio histórico e 

artístico nacional. Trata-se de lei federal determinando o sujeito de controle do patrimônio 

histórico. O instituto do tombamento surge para dar ao Estado o direito de proceder ao 

tombamento de bens particulares (CARVALHO, 2011).  

 Desta forma, IPHAN passa a existir e tem como finalidade identificar, catalogar, 

restaurar, conservar, preservar, fiscalizar e difundir os bens culturais em todo o território 

nacional.  

Tempos depois, com a Constituição Federal de 1946, as obras, monumentos e 

documentos de valor histórico e artístico, bem como os monumentos naturais, as paisagens e 

os locais dotados de particular beleza, passam a ser protegidos pelo Poder Público, conforme 

preconiza o artigo 175. 

 Verifica-se que na constituição de 1946 o país passa a apresentar uma preocupação 

com a proteção de documentos históricos, além de reafirmar o que havia sido definido pela 

Carta Magna anterior. 

 

2 DITADURA, INDÚSTRIA CULTURAL: AVANÇOS E CONTROLES 

Em 1961 é promulgada a Lei nº 3.924, por meio da qual são instituídas formas de 

controle das escavações arqueológicas pelo IPHAN. Essa legislação vem suprir a lacuna 

deixada na Constituição de 1946, a qual não amparava o patrimônio arqueológico, 

classificado apenas como local de valor histórico. Entretanto, a norma recebe críticas por ser 

exclusiva para sítios arqueológicos e sambaquis.  

Entre os anos de 1964 e 1985, o Brasil vive sob uma ditadura militar. Durante esse 

período, ocorre uma forte centralização do Conselho Federal de Cultura, sendo criada e 

reformulada uma estrutura pública que contribui para uma maior institucionalização do setor 

no país (BISPO, 2011). 

Nessa época também ocorre grande investimento no desenvolvimento das indústrias 

culturais (totalmente submetidas ao regime militar) conformando toda infraestrutura sócio-
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tecnológica imprescindível à cultura midiatizada (RUBIM, 2007). 

Concomitantemente a esse ‘progresso’, ocorrem censura, repressão, medo, prisões, 

torturas e potentes intervenções nos campos culturais. A cultura passa a ser utilizada como 

ferramenta para domesticar as pessoas. Essa situação conflituosa, no entanto, é que possibilita 

manifestações de enfrentamento, e, consequentemente, o surgimento de uma dinâmica 

cultural. 

 Como mencionado, durante o governo militar estabelecem-se leis que permitem ao 

Estado exercer domínio sobre os assuntos culturais, como a Constituição de 1967, que em seu 

artigo 172 prevê que: “o amparo à cultura é dever do Estado”, e, em seu parágrafo único 

estabelece que “ficam sob a proteção especial do Poder Público os documentos, as obras e os 

locais de valor histórico ou artístico, os monumentos e as paisagens notáveis bem como as 

jazidas arqueológicas”. 

 Em 1971, é realizado, na cidade de Salvador, o II Encontro de Governadores para 

Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Natural do Brasil. Nesse 

encontro é produzido o documento “Compromisso de Salvador”, tendo como uma de suas 

recomendações a criação de legislação complementar no sentido de proteção mais eficiente 

dos conjuntos arquitetônicos, urbanos de valor cultural e de suas ambiências (IPHAN, 1971). 

 No Estado de São Paulo, por meio da Lei nº 10.247/1968 é criado o CONDEPHAAT 

(Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Turístico) que inova 

quando adota uma postura de vanguarda e realiza o tombamento de ecossistemas como a 

Serra do Japi ou a Serra do Mar, trazendo para o contexto histórico-cultural a necessidade da 

preservação de bens naturais pelo valor ecológico e não meramente paisagístico. Tal postura 

diferencia-se dos até então adotados, tendo em vista que os técnicos e o próprio conselho 

consultivo do IPHAN não compreendem as novas tendências preservacionistas, a ponto de 

haver dificuldade prática de se propor a preservação de qualquer coisa que não se referisse ao 

Barroco e à Colônia, com suas igrejas e santos tidos como sinônimos do verdadeiro 

“patrimônio” (RODRIGUES, 1998). 

 Verifica-se que no período compreendido entre 1930 e 1980 a responsabilidade para 

realizar políticas públicas culturais centraliza-se no Estado. 

Em 1972, no cenário internacional, a UNESCO e o Patrimônio Cultural da 

Humanidade realizam a primeira convenção referente ao tema. Com o reconhecimento da 
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importância da diversidade cultural, os sítios declarados ‘propriedades’ dos povos locais onde 

estão inseridos passam a pertencer aos povos do mundo. 

 Retornando ao cenário nacional, de acordo com os relatos de Funari e Pelegrini (2011, 

p.49): 

Em 1979, sob o auspício do MEC, foi criada a Fundação Pró-Memória, com o 

objetivo de driblar os entraves burocráticos e agilizar a captação de recursos para 

realizar programas e projetos na área da cultura. O reconhecimento de uma vasta 

gama de bens procedentes, sobretudo do saber popular alargou a concepção de 

patrimônio, agora assentada na diversidade cultural, étnica e religiosa do país.  

 

3 CONSTITUIÇÃO CIDADÃ E O RECONHECIMENTO DE DIFERENTES 

CULTURAS E PATRIMÔNIOS 

Somente com a Constituição de 1988, conferiu-se ao patrimônio cultural o tratamento 

devido, cuja definição básica encontra-se em no artigo 216, in verbis: 

“Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, 

tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à 

ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais 

se incluem: I – as formas de expressão; II – os modos de criar, fazer e viver; III – as 

criações científicas, artísticas e tecnológicas; IV – as obras, objetos, documentos, 

edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico – culturais; V – 

os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, 

paleontológico, ecológico e científico”. 

 

 De acordo com Milaré (2001, p.35), tal iniciativa atribui ao patrimônio cultural uma 

identidade mais popular e nacional: 

Sob a denominação “Patrimônio Cultural”, a atual Constituição abraçou os mais 

modernos conceitos científicos sobre a matéria. Assim, o patrimônio cultural é 

brasileiro e não regional ou municipal, incluindo bens tangíveis (edifícios, obras de 

arte) e intangíveis (conhecimento técnicos), considerados individualmente e em 

conjunto, não se trata somente daqueles eruditos ou excepcionais, pois basta que tais 

bens sejam portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes 

grupos que formam a sociedade brasileira. 

 A Constituição Federal de 1988 estabelece outras formas de preservação além do 

tombamento, como o Registro e o Inventário; ela menciona que o patrimônio a ser preservado 

pelo Estado em parceria com a sociedade deve ser referenciado por diferentes grupos 

formadores da sociedade brasileira (IPHAN, 2015). 

 A Carta Magna também concilia o nosso ordenamento jurídico à vanguarda dos 
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conceitos internacionais de patrimônio cultural e traz para a realidade brasileira o trabalho 

realizado pela UNESCO denominado “O homem e o seu ambiente”, em que se afirma que: 

A coletividade nacional integralmente deve participar da proteção e da valorização 

do patrimônio cultural. Essa preservação e valorização constituem um processo 

dinâmico que implica uma participação de todas as categorias sociais e uma ação 

propulsora constante e imaginativa (2015, p.12 ). 

 

 De acordo com Guimarães (2006, p.12): 

Em consonância com a política mundial, a Constituição reconhece que o patrimônio 

cultural do povo brasileiro é ingrediente de sua identidade e da diversidade cultural. 

Podendo também tornar-se um importante fator de desenvolvimento sustentado, de 

promoção do bem-estar social, de participação e de cidadania. 

 A Constituição Cidadã, como é conhecida a Carta Magna de 1988, atendeu à 

demanda mundial e trouxe para a coletividade assuntos que dizem respeito a todos que 

convivem a mesma realidade, abarca a necessidade da preservação do patrimônio material e 

imaterial, amparando como direito do cidadão a memória preservada. 

 Embora tenhamos uma legislação que nos concede o direito à preservação do 

patrimônio cultural, vale ressaltar que essa sensação de pertencimento deve estar intrínseca 

em cada cidadão e isso só ocorrerá quando houver uma educação patrimonial e de inclusão, 

que possibilite ao sujeito perceber que os locais que ele convive também o pertencem, e que 

viabilize a este indivíduo a perspectiva de escrever sua própria história, sendo essa a essência 

para a construção da cidadania. 

 Ainda com o pensamento de Guimarães (2006), a proteção da Constituição referente 

à questão cultural possui três dimensões: a criação, a difusão e a conservação.  A criação da 

cultura é realizada em diversos níveis e manifestada em diversas formas, cabendo ao Estado 

fomentar a realização dessas manifestações por meio de incentivos diretos e indiretos. A 

difusão refere-se ao acesso à produção cultural pelo meio social e a conservação é o 

impedimento de sua destruição. Como podemos verificar, a legislação demonstra a 

necessidade da parceria entre poder público e sociedade para a aplicabilidade dessas 

dimensões. 

 Com o intuito de fomentar a cultura, em 1991 é promulgada a Lei nº 8.313, também 

conhecida como Lei Rouanet, que institui políticas públicas para a cultura nacional criando o 

Programa Nacional de Apoio à Cultura – PRONAC, que tem a finalidade de financiar projetos 
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culturais de pessoas físicas e jurídicas de natureza cultural, por meio da captação de recursos 

financeiros por intermédio do Fundo Nacional de Cultura – FNC, do Mecenato e do Fundo de 

Investimento Cultural e Artístico – FICART. 

 Na tendência de um país mais democrático e participativo, a Lei surge para 

conscientizar e incentivar empresas e cidadãos a investirem em cultura, trazendo como 

benefício o abatimento no Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF. Assim, as empresas 

têm motivação real para realizar o investimento, além de valorizar sua marca junto ao 

consumidor. Esse é um reflexo das políticas neoliberais que foram adotadas pelos governos 

brasileiros a partir dos anos 1990 (CALABRE, 2009). 

Com isso, passa-se a responsabilidade da promoção do financiamento da cultura 

nacional para o setor privado, uma vez que o Estado não tem como garantir atendimento à 

demanda de projetos por sua limitação de recursos. A iniciativa privada, além de ser 

beneficiada pela renúncia fiscal, passa a agregar valor à sua marca utilizando-se do marketing 

cultural. 

 Em 2000 é promulgado o Decreto nº 3551, que institui o Registro de Bens Culturais 

de Natureza Imaterial, os quais constituem patrimônio cultural brasileiro, e cria o Programa 

Nacional do Patrimônio Imaterial e dá outras providências. 

 A Constituição de 1988 fornece alicerce para a nova mentalidade sobre o conceito 

de patrimônio cultural material e imaterial, criando mecanismos para o fomento da cultura. 

Entretanto, não tira a responsabilidade dos municípios em formular e elaborar leis que 

atendam à propositura, uma vez que a própria Constituição Federal assegura aos municípios o 

poder de legislar sobre assuntos locais e suplementares à Legislação Federal e à Estadual no 

que couber (CF, art. 30).  

 Os municípios devem observar, também, a aplicabilidade da Lei Federal nº 

10.257/2001, o Estatuto da Cidade, que dispõe sobre a política urbana e tem por objetivo 

ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, 

observando o dever de proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural e 

construído, do patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e arqueológico.  

 Cabe ao município, ainda, o planejamento urbanístico, devendo estar atento à 

preservação e ao fortalecimento de sua identidade, bem como a elaboração do Plano Diretor 

onde houver mais de vinte mil habitantes. Essa legislação tem como um de seus objetivos a 
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conjugação do planejamento do território urbano com a proteção do patrimônio cultural, 

especialmente o de natureza imóvel. 

 Essas legislações devem ser acompanhadas de participação popular a fim de garantir a 

democrática participação e ‘o pensar a cidade’ de forma holística, possibilitando a ela atender 

às necessidades de todos os seus munícipes. 

 Embora o reconhecimento da importância da temática seja consensual e que tenhamos 

políticas públicas que tratam do assunto em pauta, alguns atores sociais ainda derrapam na sua 

aplicabilidade. Afinal, mais do que previsões legislativas, a proteção do patrimônio cultural 

depende de medidas políticas, cabendo à sociedade estar atenta e participativa ao processo. 

 Como pessoa física, possuímos a mentalidade de que cultura é despesa e não 

investimento. Como pessoa jurídica, investimos em projetos que possuam atores conhecidos e 

apelo midiático. Já as Organizações Não Governamentais – ONG’s -, que têm como objetivo 

a promoção cultural, não estão realmente envolvidas em atender à coletividade e, sim, em sua 

promoção pessoal, passando a serem indivíduos governamentais – ING’s. 

 Cabe ao setor público criar espaços que possibilitem à sociedade o acesso à cultura, 

assim como promover e proteger novos produtos culturais. Divergindo das ideias neoliberais, 

o Estado deve garantir a produção dos meios que foram contemplados com a lógica do 

mercado, incentivando e atentando para os diversos grupos culturais existentes (BATISTA, 

2010). 

 Quanto à aplicabilidade da Lei Rouanet, Oliveira (2002) acredita que não seria 

totalmente negativa, não fossem as centenas de projetos que deixam de ser beneficiados por 

esses investimentos, tendo o mercado como único viabilizador da cultura e das artes. Ela 

fomenta a desigualdade histórica regional, uma vez que os projetos que conseguem captar 

recursos são, em sua maioria, grandes propostas da região Sudeste, onde se tem amplo acesso 

às grandes empresas (ALVES, 2011). 

 Em 2003, durante o governo de Luís Inácio Lula da Silva, e com Gilberto Gil à 

frente do Ministério da Cultura, o Estado passa a ter um papel mais relevante, preocupando-se 

em elaborar políticas públicas para setores que não eram contemplados pela Lei de Incentivo 

(CSERMAK, 2013). O MinC (Ministério da Cultura) é reformulado e são criadas novas 

secretarias como a de Políticas Culturais, a de Fomento e Incentivo à Cultura, a de Programa e 

Projetos Culturais, a do Audiovisual e a de Identidade e Diversidade Cultural, que busca 
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fortalecer o Fundo Nacional de Cultura – FNC e, por meio da Portaria Ministerial nº 

156/2004, cria o Programa Cultura Viva, que articula cinco ações, sendo elas: Pontos de 

Cultura, Agentes de Cultura Viva, Cultura Digital, Escola Viva e Griôs-Mestre dos Saberes. 

 Ainda na gestão de Gil, o conceito de cultura enquanto “negócio” passa para uma 

percepção “antropológica” de cultura, sendo mais ampla e incluindo não apenas os produtos 

culturais finais, mas também os processos e os modos de vida envolvidos em sua produção 

(BARBALHO, 2007). 

 A mudança do discurso e do conceito de cultura vem ao encontro da ordem 

discursiva internacional, principalmente no que diz respeito ao relatório produzido pela 

UNESCO em 2007, após a Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das 

Expressões Culturais, que coloca a cultura como um dos “motores fundamentais do 

desenvolvimento, sendo seus aspectos culturais tão importantes quanto os econômicos, e os 

indivíduos e povos têm o direito fundamental dele participarem e se beneficiarem”.  

 Além disso, proclama “que a proteção, promoção e manutenção da diversidade 

cultural são condições essenciais para o desenvolvimento sustentável em benefício das 

gerações atuais e futuras” (UNESCO, 2007). 

 Assim, os estudos sobre desenvolvimento econômico e social não devem mais 

ignorar os aspectos culturais envolvidos, e as políticas públicas devem ser elaboradas visando 

às dimensões econômicas, sociais e culturais. 

 Como país signatário da UNESCO, o Brasil, durante a gestão Gilberto Gil, buscou a 

participação da sociedade civil na elaboração de políticas públicas a serem implantada pelo 

MinC. 

 Em 02 de dezembro de 2010 é promulgada a Lei nº 12.343, que institui o Plano 

Nacional de Cultura, cria o Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais e dá 

outras providências. O Plano evidencia o Estado como indutor, fomentador e regulador do 

setor de cultura, certificando sua faculdade em incentivar, proteger e promover a diversidade 

cultural brasileira e de ampliar a participação da cultura na elaboração e gestão de políticas 

culturais (BRASIL, 2010). 

 Com esse amparo legal, as culturas populares passam a ser contempladas com 

políticas diferenciadas, pois esses grupos, geralmente marginalizados, foram prejudicados 
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pelas leis de incentivo, uma vez que o mercado não tinha interesse em financiar projetos que 

não garantissem projeção midiática. Ao lançar editais setoriais específicos para a cultura 

popular, menos burocráticos do que os editais realizados por meio de leis de incentivo, o 

Governo contribui para o acesso de grupos e mestres (as) de cultura popular aos recursos 

públicos (CSERMAK, 2013). 

 Porém, como já dito, para que todas essas leis possam atender ao objetivo, é preciso 

que haja uma mudança de mentalidade da população no que diz respeito à preservação, à 

conservação e ao sentimento de pertencimento. É preciso ter em mente que a cultura vai 

muito além do lazer e do entretenimento; que quando o empresariado investe em uma ação 

cultural, ainda que desconhecida, pode estar criando um nicho de mercado; que a diversidade 

possibilita a inovação e a criatividade; e, principalmente, que políticas públicas devem ser 

elaboradas entre os diversos atores que compõe a sociedade. 

 Em relação às políticas culturais na atualidade, Calabre (2009) nos diz. 

Conjunto de ações elaboradas e implementadas de maneira articulada pelos poderes 

públicos, pelas instituições civis pelas entidades privadas, pelos grupos comunitários 

dentro do campo do desenvolvimento simbólico, visando satisfazer as necessidades 

culturais da população.  

 É cada vez mais evidente a importância da cultura, dos valores simbólicos da 

sociedade e da construção de políticas públicas que visem atender a esse ‘todo’ fragmentado 

em que se transformou a sociedade contemporânea, propiciando a coesão dos interesses 

gerais, sem, no entanto, perder a característica essencial do jeito de ser plural (CANCLINI, 

1996). 

 Com esse olhar e ações estaremos aplicando as legislações existentes e fortalecendo 

nossa diversidade cultural. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As memórias e lembranças de um povo estão intrinsecamente relacionadas à 

preservação do seu patrimônio cultural. Ao nos identificarmos e trazermos para o nosso 

cotidiano algumas situações que vivenciamos e que tem como cenário lugares que nos 
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serviram de alicerce, estamos reconstruindo a história e fortalecendo a identidade do povo que 

se relaciona com aquele meio. 

 Ao longo da história do nosso país, desde a colonização até o início da primeira 

década do ano 2000, a questão do patrimônio cultural não se encontrava nas pautas das 

agendas dos governantes brasileiros. Isso só vai acontecer aí, como reflexo do processo 

histórico que, a partir de 1988, prioriza para a sociedade brasileira a participação e a inclusão 

de pautas sociais resgatando o sistema democrático por meio de uma Constituição Federativa 

cidadã. E, por conseguinte, temas como identidade, diversidade cultural e patrimônio material 

e imaterial passaram a ser discutidos globalmente, fazendo com que governos federal, 

estadual e municipal começassem a agir regionalmente para atender a essa demanda, 

formulando e aplicando políticas públicas que garantissem esse direito ao cidadão. 

 O Brasil é um país multiétnico, com grande diversidade cultural e representação 

patrimonial tanto material como imaterial. São riquezas que precisam ser preservadas e, por 

isso, há uma necessidade urgente de se firmar as legislações existentes e desdobrá-las em sua 

aplicação regional de modo a garantir a memória coletiva, seus saberes e fazeres, para que 

cada dia mais cidadãos se apropriem de sues saberes e fazeres – seus patrimônios - e passe a 

utilizar seu passado como um instrumento de valorização cultural e ação política, e 

compreender o presente e projetar o futuro.  
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O TRATAMENTO DA EUTANÁSIA, ORTOTANÁSIA, DISTANÁSIA E DO 

AUXÍLIO AO SUICÍDIO NO DIREITO INTERNO E COMPARADO 

 

Alex Gomes Seixas7 

Gustavo Goldzveig8 

 

Resumo 

O presente artigo, de caráter exploratório, busca fazer uma análise acerca da legislação pátria 

existente sobre o objeto de estudo, traçando um paralelo com o direito comparado, buscando 

provocar reflexões acerca do direito dos enfermos de dispor sobre sua própria vida, à luz da 

autonomia do indivíduo como direito humano fundamental. 

Palavras-chave: eutanásia; ortotanásia; morte digna; direito à vida; autonomia do indivíduo. 

Abstract 

This exploratory article seeks to analyze the existing national legislation on the object of 

study, drawing a parallel with comparative law, seeking to provoke reflections on the right of 

the sick to dispose of their own life in the light of autonomy of the individual as a 

fundamental human right. 

Keywords: eutanasia; ortotanasia; worthy death; right to life; autonomy of the individual. 

 

SUMÁRIO: Introdução; 1. Eutanásia, ortotanásia, distanásia e auxílio ao suicídio – conceitos 

e distinções; 2. O direito de dispor da própria vida; 3. Tratamento da matéria no direito 

interno; 4. Tratamento da matéria no direito comparado; Conclusão; Referências. 

INTRODUÇÃO 

Diante dos avanços tecnológicos cada vez mais velozes e surpreendentes, 

equipamentos médicos cada vez mais eficazes são capazes de manter o paciente vivo 

artificialmente, o que traz inúmeras implicações éticas que devem ser consideradas. Da 
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mesma maneira que aborto, que se encontra no ponto diametralmente oposto da linha da vida, 

a morte digna provoca debates inflamados, muitas vezes movidos por convicções religiosas 

ou pré-conceitos afastados de uma reflexão científica sobre o assunto, ignorando o sofrimento 

dos moribundos em estado terminal. 

Desta forma, o presente estudo busca contribuir para o aperfeiçoamento do 

sistema normativo brasileiro, o qual, já no século XXI, ainda não enfrentou o tema, deixando-

o relegado para a esfera penal, a qual toca no assunto apenas de forma reflexa. 

Primeiro optou-se por fazer as conceituações necessárias para a melhor 

compreensão do texto, em seguida passa-se a uma análise do sistema normativo brasileiro e 

posteriormente o direito estrangeiro, cabendo aqui ressaltar o Uruguai, país irmão, que está 

anos luz à frente dos seus vizinhos em muitos temas, como na questão do aborto, da 

legalização das drogas, da ortotanásia, etc., de maneira que pode servir de inspiração para os 

países latino-americanos. 

A autonomia do indivíduo como direito fundamental serve de arcabouço para se 

sustentar a possibilidade do indivíduo dispor da própria vida e do próprio corpo, uma vez que 

não se encontra fundamento jurídico relevante que possa sustentar a chamada “obstinação 

terapêutica” apta a justiçar a manutenção a qualquer custo da vida, ainda que ao custo da 

dignidade do próprio paciente, sendo que as diretivas antecipadas de vontade surgem como 

importante instrumento apto a dar segurança às relações jurídicas e às questões morais 

advindas do objeto de estudo. 

Para a realização da pesquisa, foram utilizados artigos científicos e doutrina 

especializada, sendo que se optou pelo método hipotético-dedutivo como norte para o 

desenvolvimento do trabalho, partindo da premissa de que a prática da eutanásia no Brasil não 

é permita pelo ordenamento jurídico, sendo necessário o aperfeiçoamento da legislação. 

 

1 EUTANÁSIA, ORTOTANÁSIA, DISTANÁSIA E AUXÍLIO SUICÍDIO: conceitos e 

distinções 

Antes da análise propriamente do objeto de estudo, a distinção conceitual entre 

eutanásia, ortotanásia, distanásia e auxílio ao suicídio se faz necessária, como forma de 

possibilitar uma melhor compreensão acerca do objeto de estudo do presente trabalho, sendo 
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de se ressaltar que a palavra eutanásia tem origem grega, na qual e, significa o mesmo que 

bom/boa, e thanatos a morte, ou seja, a palavra tem por definição a boa morte ou morte 

apropriada. A expressão eutanásia foi cunhada por Francis Bacon, em 1623, em sua obra 

Historia vitae et mortis.  

Em que pese a conceituação não ser única na doutrina, optou-se pelas claras 

distinções de Diniz (2017, p.520), para a qual, a eutanásia ativa, ou benemortásia ou 

sanidicídio, não passa de um homicídio praticado por piedade, onde um terceiro, se valendo 

em regra de recursos farmacológicos, opta por antecipar a morte de um doente irreversível ou 

terminal, a seu pedido ou dos seus familiares, diante da incurabilidade de sua moléstia e do 

atroz sofrimento a que está submetido. Já a ortotanásia, ou eutanásia passiva, é o ato de deixar 

morrer em seu tempo certo, sem prolongação ou prolongamento da vida por meios artificiais, 

como por exemplo, mediante a suspensão de uma medida vital ou pelo desligamento de 

máquinas sofisticadas (DINIZ, op. cit., p. 528). Por distanásia, também designada de 

obstinação terapêutica ou futilidade médica, entende-se pelo prolongamento exagerado da 

morte de um paciente terminal. Não visa prolongar a vida, mas sim o processo de morte, 

mesmo que cause sofrimento atroz ao paciente, é o comportamento médico que consiste no 

uso de processos terapêuticos cujo efeito é mais nocivo do que o mal a curar, ou inútil, porque 

a cura é impossível, e o benefício esperado é menor que os inconvenientes previsíveis 

(DINIZ, op. cit., p. 535). Por fim, no que se refere ao suicídio assistido, este consiste na 

antecipação da morte por ato praticado pelo próprio paciente, orientado ou auxiliado por 

terceiro ou por médico (DINIZ, op. cit., p. 511). Neste caso, é o próprio paciente que provoca 

a sua morte, como por exemplo ministrando em si mesmo uma injeção letal que lhe foi 

entregue por um médico ou um terceiro. 

Feitas tais conceituações, algumas distinções são importantes.  

Na eutanásia, a morte só ocorreu por que se recorreu a algum tipo de agente 

externo (conduta comissiva), em geral farmacológico, que abreviou a vida do paciente. Já na 

ortotanásia, há uma conduta omissiva, ou seja, a equipe médica ou um terceiro deixa de 

empregar tratamentos e terapias extraordinárias que se mostram inócuos, de maneira que, 

diante da irreversibilidade da situação clínica do paciente, abandonam-se métodos que causam 

apenas dor o sofrimento ao paciente e não trazem qualquer benefício clínico, deixando assim 

que a vida siga seu curso natural e a morte aconteça naturalmente.  
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A distanásia, é o oposta da ortotanásia, sendo também conceituada como 

obstinação terapêutica ou futilidade médica em razão da insistência em procedimentos 

médico-hospitalares que submetem o paciente a sofrimento extremo, sem que se tenha 

qualquer perspectiva - e até mesmo sem comprovação médico-científica em alguns casos 

(procedimentos experimentais) - que o tratamento é eficaz e trará benefícios para o paciente. 

Haverá omissão de socorro, e não ortotanásia, quando deliberadamente deixar de 

se empregar os meios ordinários de tratamento do paciente. Desta forma, somente se falará 

em ortotanásia quando, diante do quadro irreversível do paciente e do sofrimento a que está 

submetido, deixar de se empregar métodos extraordinários de tratamento. 

A eutanásia distingue-se de um homicídio simples em razão dos motivos e das 

circunstâncias, pois naquela, a pedido do próprio paciente ou de algum familiar, movido por 

sentimento de compaixão em razão do sofrimento a que está submetido o paciente em razão 

de uma doença incurável e de um quadro clinico grave e irreversível, um médico ou terceiro, 

abrevia a vida do paciente mediante uma conduta comissiva, normalmente valendo-se de 

algum fármaco. 

Na distanásia, caso a agente não tenha por objetivo a recuperação do paciente, 

ainda que inviável sob o ponto de vista médico neste caso, estará praticando tortura e não 

distanásia, como conceituado acima. 

Não se pode olvidar ainda que em todas as variantes acima mencionadas deve 

estar presente a situação fática de o paciente se encontrar em estágio terminal - aquele cuja 

condição é irreversível, independentemente de ser tratado ou não, e que apresenta uma alta 

probabilidade de morrer num período relativamente curto de tempo - ou em estágio vegetativo 

persistente - situação clínica de completa ausência de consciência de si e do ambiente 

circundante, com ciclos de sono-vigília e preservação completa ou parcial das funções 

hipotalâmicas e do tronco cerebral - sendo o agente movido por sentimento de compaixão em 

razão do sofrimento a que o paciente está submetido. 

 

2 O DIREITO DE DISPOR DA PRÓPRIA VIDA 

 

O princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, de tão importante, se 

encontra logo no artigo 1º da Constituição Federal, o qual erigiu tal princípio como um dos 
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fundamentos da República Federativa do Brasil, ao lado da soberania, da cidadania, os valores 

sociais do trabalho e da livre iniciativa e do pluralismo político. Além disso, está presente 

também na Declaração Universal dos Direitos Humanos em seu preâmbulo, onde se 

reconhece a dignidade como inerente a todos os membros da família humana e como 

fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. 

Desta forma, a dignidade da pessoa humana é considerada como um meta 

princípio, donde gravitam todos os demais princípios norteadores do ordenamento jurídico, 

tais como o direito à vida, à liberdade, à cidadania, à igualdade, à autonomia, etc. Assim, 

sendo decorrente deste metaprincípio, o direito à vida, previsto no caput do artigo 5º da 

Constituição Federal, guarda estreita relação com o tema de estudo. Pois bem, o ser humano 

poderia dispor da sua própria vida, abrindo mão de tal direito, invocando o princípio 

constitucional da dignidade da pessoa humana? 

A questão é tormentosa e profunda, sendo possível apenas, neste pequeno 

trabalho, procurar fazer as ponderações necessárias que possam levar o leitor a uma reflexão. 

Primeiramente, é importante ressaltar que o direito à vida tem uma faceta positiva 

e outra negativa, ou seja, além de se garantir aos seres humanos que sua vida não seja ceifada, 

deve também se lhes garantir os meios necessários para que tenham uma vida digna, sendo 

que a autonomia e autodeterminação é princípio constitucional implícito, de maneira que tal 

faceta leva em consideração da vontade do indivíduo. 

Ora, sendo a morte parte da vida, e tendo a Constituição Federal garantido a todos 

os cidadãos que a vivam com dignidade, acredita-se que também deve lhes garantir o direito a 

uma morte digna, a qual faz parte da vida. 

Embora o direito à vida seja um direito indisponível, este não pode ser 

considerado como uma obrigação de mantê-la a qualquer custo, mesmo que isto importe um 

verdadeiro suplício para o ser humano, ferindo de morte a sua dignidade. Do contrário, estaria 

se infringindo outro direito constitucionalmente garantido previsto no artigo 5º, inciso III da 

Constituição Federal, que dispõem que ninguém será submetido a tortura nem a tratamento 

desumano ou degradante. 

Neste sentido prelecionam Moraz e Oltramari (2015), “Ainda, o direito à vida 

envolve o direito à dignidade da pessoa humana, o direito à integridade físico corporal e o 

direito a integridade corporal e à existência. O direito à existência consiste no direito de 
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continuar vivo e não ter sua vida interrompida a não ser pela morte espontânea e inevitável. Já 

a integridade corporal versa no sentido de que “agredir o corpo significa agredir a vida” e está 

tutelado especialmente no art. 5º, incisos XLIX e III, em que são vedados a tortura e os 

tratamentos desumanos ou degradantes”. 

Além da questão central da dignidade do indivíduo, a bioética é regida por alguns 

princípios básicos, dois de caráter deontológico (não maleficência e justiça) e dois de caráter 

teleológico (beneficência e autonomia), sendo que tais princípios estão consignados na 

Belmont Report, publicado em 1978 pela National Commision for the Protection of Human 

Subjects of Biomedicine and Behavioral Research (Comissão Nacional para a Proteção dos 

Seres Humanos em Pesquisa Biomédica e Comportamental), constituída pelo governo norte-

americano com o objetivo de identificar os princípios éticos básicos a nortear a 

experimentação de seres humanos nas ciências do comportamento e na biomedicina (DINIZ, 

2017, p. 38-41). 

Ainda segundo a renomada autora, o princípio da autonomia requer que o 

profissional da saúde respeite a vontade do paciente, ou se seu representante, levando em 

conta, em certa medida, seus valores morais e crenças religiosas. Diniz (2017, ibid.) conceitua 

a autonomia como “a capacidade de atuar com conhecimento de causa e sem qualquer coação 

ou influência externa”. Já o princípio da beneficência, orienta os profissionais da área da 

medicina em ter como meta os mais importantes interesses das pessoas envolvidas na prática 

médica, para atingir seu bem-estar, evitando, na medida do possível, qualquer dano, sendo tal 

princípio caracterizado por duas regras básicas: não causar dano e maximizar os benefícios, 

minimizando possíveis riscos. O princípio da não maleficência é um desdobramento do da 

beneficência, por conter a obrigação de não acarretar dano intencional. Por fim, o princípio da 

justiça requer imparcialidade na distribuição dos riscos e benefícios, devendo os profissionais 

da saúde tratar os iguais igualmente, sendo vedado qualquer tipo de tratamento diferenciado 

não fundamentado. 

Para Sarlet (2018, p. 427), a Constituição Federal não estabelece qualquer 

parâmetro direto quanto a tais aspectos, mas, em homenagem ao princípio da dignidade da 

pessoa humana e da liberdade individual, o reconhecimento do direito de morrer com 

dignidade (ou um direito de organizar a própria morte) não pode ser pura e simplesmente 

desconsiderado. Do contrário, o direito à vida resultaria transformado em um dever de viver 

sob qualquer circunstância e a sua condição de direito subjetivo restaria funcionalizada em 

detrimento de sua dimensão objetiva. Por outro lado, o direito à vida (e dever de viver) 
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prevaleceria sempre sobre a própria autonomia e dignidade da pessoa humana, notadamente 

em situações em que as pessoas, pela sua vulnerabilidade, encontram-se submetidas 

integralmente às decisões de terceiros. 

Diversas reportagens a respeito do tema passaram a surgir na imprensa, dando 

notícia de pessoas que buscam abreviar a própria vida como forma de colocar fim ao 

sofrimento trazido por uma determinada doença, ou até mesmo para evitar o sofrimento 

decorrente de uma doença degenerativa, com destaque para o caso da médica brasileira 

Letícia Franca, de 37 anos, publicada pela revista Veja9, a qual sofre de uma doença 

denominada síndrome Ásia, que, em razão de complicações da doenças, procurou uma clínica 

de suicídio assistido na Suíça, que lhe exigiu três laudos médicos comprobatórios do 

agravamento da patologia, um exame psiquiátrico para atestar a lucidez e a garantia de que 

estava apta a movimentar os membros superiores, que a paciente deveria ministrar em si 

mesma os medicamentos que dariam fim à sua vida. No entanto, após divulgar uma carta de 

despedida nas redes sociais, ocasião em que já se encontrava na UTI pela 37ª vez, Letícia 

recebeu o contato de uma médica que lhe ofereceu tratamento com o ozônio, o que melhorou 

muito sua qualidade de vida, inclusive reatando o relacionamento com um ex-namorado, o 

que a fez desistir do suicídio assistido, mesmo tomando 48 comprimidos diários e injeções 

para que a musculatura não atrofie, dando hoje palestras sobre o tema. 

O caso acima ilustra a cautela que se deve ter na regulamentação do tema, no 

entanto, a moderna doutrina já discute as formas de o paciente manifestar sua vontade 

previamente. Segundo Dadalto (2015, p. 88), as diretivas antecipadas (advanced care 

documents), tradicionalmente, têm sido entendidas como o gênero do qual são espécies o 

testamento vital (living will) e o mandato duradouro (durable power atoorney). Ambos os 

documentos serão utilizados quando o paciente não puder, livre e conscientemente, se 

expressar – ainda que por uma situação transitória -, ou seja, as diretivas antecipadas, como 

gênero, não se referem exclusivamente a situações de terminalidade.  

Assim, o mandato duradouro é o instrumento pelo qual o paciente nomeia um ou 

mais procuradores que serão responsáveis pela tomada de decisão em caso de incapacidade do 

paciente, cabendo ao procurador a tomada de decisão, com base no seu conhecimento do 

paciente e das suas preferências. Já o testamento vital é um documento de manifestação de 

vontades pelo qual uma pessoa capaz manifesta seus desejos sobre a supressão de 

                                                           
9
 BOTELHO, Thaís. Desisti de morrer. Revista Veja, São Paulo, ano 51, n. 30, p. 77-78, 25 jul. 2018. 
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tratamentos, para o caso de estar acometido de uma doença crônica e incurável e não puder 

manifestar sua vontade (DADALTO, 2015, p. 91 e 97). 

Não se ignora, entretanto, que diversos aspectos devem ser avaliados, como por 

exemplo a higidez mental de quem opta por algo tão extremo, a possibilidade de parentes 

fazer a opção pelo paciente inconsciente, mas que não serão aprofundados neste estudo. 

Realizada pesquisa jurisprudencial no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 

– TJ/SP, no Superior Tribunal de Justiça – STJ e no Supremo Tribunal Federal 0 STF, quando 

colocado como palavra-chave “suicídio assistido”, a pesquisa retornou sem resultado nos três 

Tribunais. Já quando colocado como parâmetro “ortotanásia”, apenas o TJ/SP teve como 

resultado três acórdãos, sendo que um deles trata da pronúncia dos pais de uma criança em 

razão de homicídio por dolo eventual em razão da proibição de realização de transfusão de 

sangue na filha (Apelação nº. 0000338-97.1993.8.26.0590) e dois com extinção do processo 

sem julgamento de mérito em razão da falta de interesse de agir do autor em ação declaratória 

de direito de opção à ortotanásia, com remessa do interessado para a via administrativa, já que 

o pedido pode ser obtido pela via administrativa através no denominado “testamento vital” 

(Apelações n.º 1001378-30.2015.8.26.0363 e 1084405-21.2015.8.26.0100). Por fim, quando 

realizada a pesquisa com a palavra-chave “eutanásia”, surpreendentemente a pesquisa traz 

como resultado, tanto no TJ/SP (ex.: apelações nº. 1002797-82.2016.8.26.0482, 1011081-

79.2016.8.26.0482 e 1001448-27.2016.8.26.0326), quanto no STJ (AgRg no SLS 1289 e 

AgRg no SLS 738), discussões a respeito da prática da eutanásia em animais por questões de 

zoonoses, sendo que no STF a pesquisa resultou em quatro acórdãos, mas que não guardam 

relação com a tema - salvo por terem também como pano de fundo a questão da abreviação da 

vida - sendo que um dos acórdãos trata sobre o aborto (HC 124.306), um sobre feto 

anencéfalo (ADPF 54), e um sobre pesquisas com células tronco (ADI 3510). 

 

3 TRATAMENTO DA MATÉRIA NO DIREITO INTERNO 

No Brasil, em que pese a ausência de legislação específica sobre o tema, a questão 

é tratada no âmbito penal, especialmente pelos artigos 121 e 122 do Código Penal. 

Nas palavras de Ramos (2018, p. 598), “no Brasil, a prática da eutanásia consiste 

no crime previsto no art. 121, § 1º (homicídio privilegiado, em face do relevante valor moral 



 

59 
 

na conduta do agente, morte doce, homicídio por piedade). O consentimento do paciente é 

juridicamente irrelevante”. 

O auxílio ao suicídio também é criminalizado nos termos do artigo 122 do Código 

Penal, que estabelece como elemento normativo do tipo penal “Induzir ou instigar alguém a 

suicidar-se ou prestar-lhe auxílio para que o faça”, calibrando a pena a depender da 

consumação ou não do suicídio. 

Em que pese a existência de tais artigos, é possível extrair do sistema normativo a 

possibilidade da prática da ortotanásia, o que também poderá ser utilizado em uma 

interpretação alargada para os que defendem a possibilidade da prática da eutanásia e do 

suicídio assistido. 

O Código Civil em seu artigo 15 estabelece que “Ninguém pode ser constrangido 

a submeter-se, com risco de vida, a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica”, de maneira 

que é um direito do paciente negar-se a prosseguir em um tratamento caso este lhe traga risco 

de vida.  

No âmbito estadual, a Lei Estadual Paulista n.º 10.241/99, que dispõe sobre os 

direitos dos usuários dos serviços públicos estaduais de saúde, no artigo 2º, incisos XXIII e 

XXIV, estabelece que são direitos destes usuários recusar tratamentos dolorosos ou 

extraordinários para tentar prolongar a vida e optar pelo local de morte. 

O Código de Ética Médica, no artigo 1º, inciso XXII, também prevê que nas 

situações clínicas irreversíveis e terminais, o médico evitará a realização de procedimentos 

diagnósticos e terapêuticos desnecessários e propiciará aos pacientes sob sua atenção todos os 

cuidados paliativos apropriados. 

O Conselho Federal de Medicina também já editou resoluções que versam sobre a 

matéria, a exemplo da Resolução 1.805/2006 do Conselho Federal de Medicina, que 

regulamenta a prática da ortotanásia, sendo que a ementa da norma assim dispõe: “Na fase 

terminal de enfermidades graves e incuráveis é permitido ao médico limitar ou suspender 

procedimentos e tratamentos que prolonguem a vida do doente, garantindo-lhe os cuidados 

necessários para aliviar os sintomas que levam ao sofrimento, na perspectiva de uma 

assistência integral, respeitada a vontade do paciente ou de seu representante legal”. 
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O Conselho Federal de Medicina vai além, e através da Resolução 1.995/2012, 

dispôs sobre as diretivas antecipadas de vontade dos pacientes, conceituando esta como o 

conjunto de desejos, prévia e expressamente manifestados pelo paciente, sobre cuidados e 

tratamentos que quer, ou não, receber no momento em que estiver incapacitado de expressar, 

livre e autonomamente, sua vontade. 

O chamado testamento vital também foi chancelado pelo Enunciado n.º 528 da V 

Jornada de Direito Civil, que assim dispõe “Arts. 1.729, parágrafo único, e 1.857. É válida a 

declaração de vontade expressa em documento autêntico, também chamado “testamento 

vital”, em que a pessoa estabelece disposições sobre o tipo de tratamento de saúde, ou não 

tratamento, que deseja no caso de se encontrar sem condições de manifestar a sua vontade”10. 

Assim, admite-se que uma pessoa, desde que no gozo das plenas faculdades 

mentais, deixe previamente manifestada a sua vontade de submeter-se ou não a determinado 

tipo de tratamento, como pode ocorrer, por exemplo, em um paciente acometido do mal de 

Alzheimer em seu estágio inicial. 

Além disso, tramita no Congresso Nacional o Projeto de Lei n.º 6.715/2009, 

aprovado no Senado Federal e que se encontra em trâmite na Câmara dos Deputados, que traz 

uma causa excludente de ilicitude para o crime de homicídio em caso de prática da 

ortotanásia, acrescentando ao artigo 121 do Código Penal os parágrafos 6º e 7º, que assim 

dispõem: 

Ortotanásia 

§ 6º No âmbito dos cuidados paliativos aplicados a pessoa em estado 

terminal ou com doença grave irreversível, não há crime quando o agente 

deixar de fazer uso de meios extraordinários, desde que haja consentimento 

da pessoa ou, sem sua impossibilidade do cônjuge, companheiro, ascendente, 

descendente ou irmão. 

§ 7º A situação de morte iminente e inevitável ou de doença irreversível, no 

caso do parágrafo anterior, deve ser previamente atestada por dois médicos. 

Assim, verifica-se que o ordenamento jurídico atual, em uma interpretação 

restritiva, não agasalha a possibilidade da prática da eutanásia e do suicídio assistido, mas 

garante ao paciente o direito da prática da ortotanásia, isto se utilizada uma interpretação 

sistemática do ordenamento jurídico. 

 

                                                           
10

 BRASIL. Conselho da Justiça Federal. Enunciado n. 528. Disponível em: 

<http://www.cjf.jus.br/enunciados/enunciado/597>. Acesso em: 11 jul. 2018. 
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4 TRATAMENTO DA MATÉRIA NO DIREITO COMPARADO 

Como forma de trazer uma reflexão sobre qual seria o tratamento adequado para o 

objeto de estudo do presente trabalho, passamos a uma análise do tratamento da matéria no 

direito comparado. 

Na Holanda a eutanásia é legalizada, uma lei em vigor desde o ano 2000 alterou o 

código penal holandês, tornou a morte assistida (eutanásia ou suicídio assistido) um 

procedimento legalizado no país. Além disso, foram incorporadas algumas questões, tais 

como a prática do procedimento a partir dos doze anos de idade, sendo que dos doze aos 

dezesseis anos a solicitação deve ser acompanhada da autorização dos pais. A lei estabelece 

ainda que a eutanásia só pode ser praticada quando o paciente tiver uma doença incurável e 

submetido a sofrimento insuportável, a pedido do paciente e depois de um segundo médico 

tiver emitido opinião favorável (ADONI, 2003). Em interessante matéria sobre a eutanásia na 

Holanda, o jornal Folha de São Paulo publicou em maio de 2018 um artigo noticiando a 

prática da eutanásia em pacientes com transtornos mentais, o que gera controvérsia no país11. 

Segundo a reportagem, cada vez mais pacientes com transtornos mentais como depressão, 

bipolaridade, psicose, transtorno obsessivo compulsivo e estresse pós-traumático solicitam 

suicídio assistido. A Holanda registrou 83 eutanásias em pacientes psiquiátricos em 2017, 60 

casos em 2016 e 41 em 2010. Além disso, causa espanto o número de mortes por eutanásia 

ocorridas até 2017, qual seja, 6.585, sendo a maior parte ocorridas na chamada Clínica do Fim 

da Vida, fundada em 2012. A discussão no país atualmente é o fato da lei não restringir o 

sofrimento insuportável a doenças fisiológicas, o que abriu caminho para que a eutanásia 

passasse a ser praticada em pacientes com distúrbios mentais. Segundo o médico Theo Boer, 

professor de ética na Universidade de Kamper, isto é uma falha da lei, citado na reportagem, 

“o desejo de morte de uma paciente psiquiátrico é um sintoma da doença, e pode desaparecer 

com o tempo”12. 

Ainda na Europa, na Bélgica também se permite a prática da eutanásia, exigindo-

se também que a moléstia que acomete o paciente seja incurável e que esteja propiciando ao 

paciente um intenso sofrimento ao paciente terminal. Inova ainda ao exigir que entre a opção 

pelo procedimento e sua realização deve transcorrer trinta dias evitando decisões precipitadas. 
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 PERASSOLO, J. Holanda tem aumento de eutanásia em pacientes com doenças mentais. Folha de S. Paulo, 

São Paulo, 29 mai. 2018. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2018/05/holanda-tem-aumento-

de-eutanasia-em-pacientes-com-doencas-mentais.shtml. Acesso em: 27 ago. 2018. 
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 Para mais informações a respeito da eutanásia na Holanda, vide documentário “A Dignified Death”. 
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Prevê ainda que o prazo poderá ser desconsiderado, caso o paciente tenha escrito ou mandado 

escrever uma declaração antecipada (ADONI, 2003). 

Na década de 1920 a Espanha foi um dos primeiros países a discutir a questão da 

eutanásia. Valendo-se dos estudos do Dr. Jiménez de Asúa, fora analisada a proposta de criar 

a figura do homicídio piedoso, sendo esta uma excludente de punibilidade. Em que pese 

nunca ter sido implementado na Espanha, este estudo serviu de base para a legislação de 

países como o Uruguai e a Holanda (ADONI, 2003). 

Voltando os nossos olhos para a América do Sul, o grande exemplo é o Uruguai, 

que talvez tenha sido o primeiro país do mundo a legislar sobre o tema. O Código Penal de 

1934 inovou ao trazer a previsão legal do homicídio piedoso, no artigo 37 do Capítulo III, o 

qual trata das causas de impunidade: “Art. 37. Del homicidio piadoso. Los Jueces tienen la 

facultad de exonerar de castigo al sujeto de antecedentes honorables, autor de un homicidio, 

efectuado por móviles de piedad, mediante súplicas reiteradas de la víctima”. 

Assim, a legislação Uruguaia faculta ao juiz a exoneração do castigo a quem 

realizou o procedimento da eutanásia, desde que tenha antecedentes honráveis, tenha agido 

por piedade após reiteradas súplicas da vítima. 

Frise-se ainda que, nos termos do artigo 315 do mesmo Código, tal instituto não 

se aplica ao suicídio assistido, sendo este crime sem possibilidade de perdão judicial:  

Art. 315. Determinación o ayuda al suicidio. El que determinare a otro al 

suicidio o le ayudare a cometerlo, si ocurriere la muerte, será castigado con 

seis meses de prisión a seis años de penitenciaría. Este máximo puede ser 

sobrepujado hasta el límite de doce años, cuando el delito se cometiere 

respecto de un menor de dieciocho años, o de un sujeto de inteligencia o de 

voluntad deprimidas por enfermedad mental o por el abuso del alcohol o el 

uso de estupefacientes. 

Na Austrália, embora entre 1996 e 1997 tenha vigorado uma lei denominada Lei 

dos Direitos dos Pacientes Terminais que autorizava a eutanásia ativa, esta foi derrubada por 

uma pequena margem de votos (38 a 34), mesmo diante das pesquisas de opinião apontarem 

que 74% dos australianos são contra esta revogação (ADONI, 2003). 
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Recentemente, conforme reportagem publicada pelo jornal Folha de São Paulo13, a 

Suprema Corte do Reino Unido entendeu que a eutanásia não depende de autorização judicial. 

Segundo a reportagem, pacientes em estado vegetativo persistente poderão ter os suportes 

para a manutenção da vida, tais como nutrição e outros fluidos, desde que haja consenso entre 

os familiares e os médicos. Antes de tal decisão, o desligamento dos aparelhos dependia da 

aprovação do chamado Tribunal de Proteção, o que não é mais necessário, desde que haja 

consenso, caso contrário, será necessário levar o caso ao referido Tribunal. A regra se aplica à 

Inglaterra e a Gales e se alinha com diversos outros países da Europa, como Bélgica, França, 

Alemanha e Portugal. Embora o artigo fale em eutanásia, ao que parece o termo foi utilizado 

de forma equivocada, pois a suspensão da nutrição assistida e da hidratação, deixando o 

processo de morte acontecer naturalmente se enquadra tecnicamente como ortotanásia e não 

como eutanásia. 

Tanto os termos não se confundem que o Parlamento Português, segundo 

reportagem também da Folha de São Paulo14, não aprovou a prática da eutanásia no país. Em 

votação apertada, 116 votos contrários e 110 a favor da eutanásia, o Legislativo Lusitano 

decidiu não permitir a prática da eutanásia no país, sendo que, dentre outros fundamentos 

apontados pelos parlamentares que são contra a legalização, apontou-se a ameaça que a 

eutanásia traria para a medicina dos cuidados paliativos e problemas ocorridos no Canadá e na 

Holanda, onde a prática é permitida. O Parlamentar António Filipe, do Partido Comunista 

Português, em um manifesto a favor do avanço da ciência e contra a eutanásia questionou: “O 

mesmo Estado que não garante a eliminação do sofrimento em vida vai garantir a eliminação 

do sofrimento com a morte?”. 

Voltando para a América, nos Estados Unidos (EUA) a questão é tratada no 

âmbito da legislação dos Estados, dada a maior autonomia que estes gozam na federação 

norte-americana. O Oregon aprovou, em 1994, uma Lei sobre Morte Digna, que foi a primeira 

legalização do suicídio assistido nos EUA. Estabelecendo os critérios autorizadores da 

realização do procedimento. O curioso é que a lei afirma que este procedimento não constitui 

eutanásia, suicídio ou suicídio assistido. Em 1997, tal lei passou por um plebiscito que contou 
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 YEGINSU, C. Suprema Corte do Reino Unido libera eutanásia sem consentimento legal. Folha de S. Paulo, 

São Paulo, 30 jul. 2018. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2018/07/suprema-

corte-do-reino-unido-libera-eutanasia-sem-consentimento-legal.shtml#comentarios>. Acesso em: 27 ago. 2018. 
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 MARKUN, P. Proposta para permitir eutanásia não é aprovada no Parlamento português. Folha de S. Paulo, 

São Paulo, 29 mai. 2018. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2018/05/proposta-para-permitir-

eutanasia-nao-e-aprovada-no-parlamento-portugues.shtml. Acesso em: 27 ago. 2018. 
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com a participação de 80% dos eleitores aptos, obtendo a aprovação de 60% deles. Em 1991 

uma proposta de alteração do Código Civil da Califórnia legalizando o procedimento não foi 

aceira em plebiscito. Em que pese o resultado do referendo, em abril de 1996, o Juiz Stephen 

Reinhardt, do 9º Tribunal de Apelação de Los Angeles, Califórnia, estabeleceu que a 

Constituição Americana garante o direito ao suicídio assistido a todo paciente terminal 

(ADONI, 2003). 

 

 

CONCLUSÃO 

Após os estudos realizados, resta comprovada a hipótese aventada na introdução 

do presente trabalho, onde se apontou a necessidade de aperfeiçoamento do ordenamento 

jurídico nacional, devendo haver uma legislação específica sobre o tema, que o enfrente no 

âmbito penal e também no civil, já que o inclusão de meros dois parágrafos no artigo 121 do 

Código Penal, embora seja um avanço, não é suficiente para lidar com um tema tão complexo. 

Questões como a forma e validade das diretivas antecipadas de vontade devem ser 

enfrentadas, bem como os requisitos para a manifestação da vontade do paciente quando este 

não a tenha manifestado anteriormente devem ser balizadas, sem detrimento de se legislar 

acerca da possibilidade ou não de parentes, e quais parentes, podem suprir a vontade do 

paciente, quando este se encontrar impossibilitado. 

Além disso, acredita-se que o ordenamento jurídico pátrio hoje agasalha apenas, 

em uma interpretação alargada, a prática da ortotanásia, constituindo crime a prática da 

eutanásia e do suicídio assistido. No entanto, as Resoluções do Conselho Federal de Medicina 

não dão a segurança jurídica necessária para a abreviação da vida dos pacientes pelos 

profissionais de saúde, o que é agravado pela ausência de jurisprudência a respeito da matéria. 

Assim, a sociedade deve ser chamada a se manifestar sobre o assunto, seja por 

meio de referendo ou plebiscito, emitindo sua opinião soberana acerca da possibilidade da 

prática da eutanásia, da ortotanásia e do suicídio assistido na Terra de Santa Cruz, sendo este 

debate de interesse de toda a sociedade, e principalmente daqueles que se encontram sofrendo 

no seu leito de morte, estando impossibilitados de participar da discussão. 

 

REFERÊNCIAS 



 

65 
 

ADONI, A. L. Bioética e Biodireito: Aspectos Gerais sobre Eutanásia e o Direito à Morte 

Digna. REVISTA DOS TRIBUNAIS. São Paulo: n.º 818, dez./03, passim. 

DADALTO, Luciana. Testamento Vital. São Paulo: Atlas, 2015. 

DINIZ, Maria Helena. O Estado Atual do Biodireito. São Paulo: Saraiva, 2017. 

MORAZ, D.; OLTRAMARI, V. H. O Testamento Vital e o Direito à Morte Digna. Revista 

Síntese Direito de Família. São Paulo: Síntese, v.16, n. 90, jun./jul./2015.  

RAMOS, André de Carvalho. Curso de Direitos Humanos. São Paulo: Saraiva, 2018. 

SARLET, Ingo Wolfgang, MARINONI, Guilherme Marinoni, MITIDIERO, Daniel. Curso 

de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2018. 



 

66 
 

VIOLAÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS: DISCRIMINAÇÃO GENÉTICA NA 

SELEÇÃO DE TALENTOS ESPORTIVOS 

 

Márcia Claudia Fuchs Castgna dos Santos
15

 

Renato Braz Mehanna Kamis
16

 

 

RESUMO 

Este estudo tem o objetivo de analisar como a medicina genômica, através de políticas 

públicas de inserção de jovens no esporte está utilizada como estratégia de identificação e 

seleção de talentos esportivos. Serão verificadas as peculiaridades da informação genética, 

constatando que estas enquadram-se na categoria de dados nominativos sensíveis, razão pela 

qual se deve garantir a mais ampla e irrestrita proteção, sob pena de violação à direitos 

fundamentais. Por fim, examina-se, as ideias difundidas pelo reducionismo genético ou 

biológico cujo efeito é a discriminação genética.  

Palavras chave:  Direitos fundamentais, Discriminação genética, Igualdade. 

 

ABSTRACT 

This study aims to analyze how genomic medicine, through public policies of insertion of 

young people into sport, has been used as a strategy to identify and select sports talent. The 

peculiarities of genetic information will be verified, stating that these are in the category of 

sensitive data, which is why the broadest and most unrestricted protection must be guaranteed, 

under penalty of violation of fundamental rights. Finally, we examine the ideas disseminated 

by genetic or biological reductionism whose effect is genetic discrimination. 

Keywords: Fundamental Rights, Genetic Discrimination, Equality. 

 

INTRODUÇÃO 

 A medicina genômica, também conhecida como preditiva, pode ser apontada como a 

medicina do futuro. Considerada uma revolução em curso, baseada nas informações genéticas 

que dão conhecimento ao mapa de predisposições genéticas de um indivíduo, e usando 

técnicas de altíssima eficiência, é possível estudar variações individuais em centenas de 

milhares de genes simultaneamente. O resultado dos testes permite praticar o que antes era 
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impossível; uma medicina verdadeiramente personalizada, baseada no conhecimento íntimo 

da constituição genética de cada indivíduo. 

 Nesse sentido, é de extrema importância a relação do papel desempenhado pela 

medicina genômica com o tema estudado. A detecção de indivíduos saudáveis (com 

predisposições para o desenvolvimento de alguma doença no futuro) e a identificação em 

atletas de potencialidades, como resistência, força física e outros possíveis desempenhos, 

antes mesmo de se tornarem atletas de elite, é um dos objetivos da medicina genômica 

esportiva através de marcadores genéticos específicos. 

 Para especialistas, já é possível prever os superstars dez anos antes de eles se tornarem 

astros do esporte. Essa é a ideia por trás dos testes genéticos preditivos na avaliação de 

possíveis atletas do futuro. 

 Já foram identificados cerca de 300 genes associados à saúde e a performance 

esportiva. Atualmente, existem três aspectos principais onde o estudo da medicina genômica 

esportiva já auxilia de maneira direta na performance dos atletas: a) determinação da 

modalidade: existem genes como o ACTN3, por exemplo, que estão associados a aptidão para 

exercícios de força ou de resistência; b) Monitoramento de lesões: existem variantes genéticas 

associadas à uma maior predisposição à  determinadas lesões. Com essa informação o preparo 

do atleta também passa a ser individualizado, com o objetivo de prevenir a ocorrência dessas 

lesões; c) Nutrição do atleta: a nutrigenômica permite que o atleta possa ter uma dieta 

individualizada, com base nos seus genes, aumentando o potencial esportivo. Um exemplo 

são os genes envolvidos na absorção de vitaminas. Alguns indivíduos possuem uma tendência 

genética à deficiência e necessitam de suplementação diferenciada.( BACK, 2015) 

 A própria terapia gênica poderá ter aplicações no esporte. Existe a possibilidade do 

desenvolvimento de técnicas voltadas para o reparo de lesões e para a redução do tempo de 

recuperação dos atletas. As células de um músculo lesionado poderiam, por exemplo, receber 

adição de um gene que lhes permitisse produzir substâncias voltadas para o reparo da lesão. 

Contudo, uma vez alteradas geneticamente, tais células continuariam a produzir as substâncias 

mesmo após a recuperação, aprimorando o desempenho do atleta, configurando assim uma 

situação de doping genético
17

. 
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 Políticas públicas com base no perfil genético de jovens atletas estão sendo adotadas 

como estratégia de identificação e seleção de talentos. Um grupo de pesquisadores da 

Unifesp, intitulado Atletas do Futuro, está utilizando marcadores genéticos específicos 

relacionados à prática de esportes, com os seguintes objetivos: identificar em crianças as 

modalidades em que elas estariam mais aptas, destacando a aptidão, identificando habilidades 

esportivas e direcionando o treinamento; ajudar atletas amadores e profissionais já formados a 

entender melhor suas habilidades físicas e ter um treinamento compatível, assim como, 

rendimento evitando lesões e melhorando performances. 

 Segundo esses pesquisadores (SATURNINO, 2016), utilizando o perfil genético de 

um futuro atleta é possível verificar os fatores decisivos que podem, por exemplo, definir se 

um corredor teria maiores chances de disputar uma prova dos 100 metros rasos, ou uma 

maratona, já que os marcadores estudados ajudam a identificar uma capacidade de explosão 

ou resistência. 

 Um outro projeto de pesquisa denominado Projeto DNA Olímpico, criado pelo 

governo do Estado do Paraná em conjunto com o Instituto Paranaense de Ciência do Esporte e 

Fundação Araucária em 2013, propõe a montagem de um banco de dados biológicos para 

estudo do DNA de jovens entre 8 e 18 anos, com o objetivo de correlacionar a presença de 

alguns genes com a aptidão para modalidades esportivas específicas e encaminhá-los ao 

esporte em que obteria o maior desempenho.( RODRIGUES; FILLUS, 2015) 

 Ter os genes corretos para determinadas modalidades não faz apenas a diferença entre 

a elite mundial dos Jogos. Futuramente, esse conhecimento permitirá a seleção de atletas para 

cada esporte. No futuro não será difícil identificar uma criança com potencial para se tornar 

esportista de ponta. Além disso, os programas de treinamentos poderão ser elaborados com 

base na predisposição genética de cada atleta. 

 Os benefícios da medicina genômica, são intuitivamente fáceis de serem reconhecidos 

e explicados. Contudo, o conhecimento do futuro genético de uma pessoa pode implicar danos 

potenciais. Até que ponto os genes podem determinar uma aptidão para um determinado 

esporte? A utilização do perfil genético para selecionar atletas poderia ensejar discriminação 

genética e violação de direitos fundamentais?  

 Como refere o professor Francisco Vieira Lima Neto (2008, p.177), a ciência é como a 

deusa Janus tem uma face libertadora que concebe aos homens opções de conhecimento para 

a solução de problemas, e uma outra face destruidora que se mostra, quando o homem usa o 

progresso cientifico em detrimento de outros homens. 
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 Esta preocupação quanto a utilização da informação genética foi confirmada durante a 

cerimônia de divulgação da conclusão dos trabalhos de sequenciamento dos genes humanos 

no ano de 2003 nos Estados Unidos, quando o cientista e empresário J. Craig Venter, alertou 

sobre os possíveis danos como risco de discriminação genética e da invasão de privacidade, 

que o conhecimento por terceiros do perfil genético poderia possibilitar. 

 Nesse contexto, o presente estudo tem como objetivo, analisar se a utilização do perfil 

genético, isto é, da informação genética para seleção de atletas em diversas modalidades 

esportivas, configuraria discriminação genética. 

 Perseguindo essa proposta, analisaremos as características e peculiaridades dos dados 

genéticos, constatando que enquadram-se na categoria de dados nominativos sensíveis, razão 

pela qual se deve garantir a mais ampla e irrestrita proteção. Com base no Princípio da 

Igualdade, será demonstrada a violação do direito à igualdade. Examina-se ainda, as ideias 

difundidas pelo reducionismo genético ou biológico cujo efeito é a discriminação genética. 

 Para tanto, utilizaremos o método de abordagem dedutivo. O procedimento usado é o 

bibliográfico, a partir de consultas à doutrina e legislação que se referem ao tema em questão. 

 

1 DADOS GENÉTICOS 

 

 A Declaração Internacional sobre os Dados Genéticos da UNESCO, define os dados 

genéticos humanos como: Artigo 2º: “(i) Dados genéticos humanos: informações relativas às 

características hereditárias dos indivíduos, obtidas pela análise de ácidos nucleicos ou por 

outras análises científicas”;  

 Para Denise Hammerschmidt (2013, p.87-88), os dados genéticos além de 

promoverem a identificação da pessoa e revelarem predisposições, também conformam sua 

individualidade, sendo portanto, únicos, preditivos, estruturais, probalísticos e geracionais.  

 Diz-se que são únicos, uma vez que dizem respeito a duas propriedades: a unicidade e 

a unidade, isto é, traduzem características específicas de uma pessoa, diferenciando-a das 

outras, tornando-a singular
18

. 

 São estruturais por acompanharem o indivíduo desde o nascimento até a morte, e por 

isso, apresentam traços especiais que a diferenciam de outras informações pessoais: sua 

origem e características não resultam da vontade do indivíduo de quem se projeta; seu suporte 
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é indestrutível, por estar presente praticamente em todas as células do organismo quando está 

vivo e, inclusive, normalmente depois de morto. E finalmente, é permanente e inalterável, 

ressalvadas as mutações genéticas espontâneas ou provocadas por engenharia genética ou pela 

ação de outros agentes exógenos como por exemplo radioativos, em todo caso, parciais e 

limitados.(CASABONA, 1999, p.55-56) 

  É preditivo, pois constitui um indicador da possível saúde do indivíduo. Da 

informação genética deriva um conhecimento de probabilidade: a predição do futuro que não 

é inteiramente certa, porém aproximada e limitada. São, também, geracionais porque 

evidenciam a herança genética do indivíduo e sua relação com a cadeia de ascendência. 

 Logo, a informação genética é “sensível”. Trata-se de “dados sensíveis” (FILHO 2006, 

p.98 ) e que denotam maior suscetibilidade por revelarem informações sobre características 

especiais que a distinguem das meras informações pessoais como o nome, profissão, estado 

civil etc. 

 Nesse mesmo sentido, assevera Carlos María Romeo Casabona (1999, p.78):   

Como é sabido, os dados relativos à saúde foram elevados à categoria de dados 

sensíveis, e inclusive hipersensíveis, devido à potencialidade de projeção da 

informação especialmente intima ou reservada do interessado, o que o converte em 

vulnerável; pois bem essa “sensibilidade” e “vulnerabilidade” aumentam, como foi 

assinalado, quando se refere, de forma específica, a dados genéticos e quando, 

ademais, foram processados automaticamente. 

 

 Logo, quando se analisa a utilização da informação genética para fins não terapêuticos 

como na seleção de talentos no meio esportivo, para melhora da performance, ou para 

descoberta de alguma predisposição para lesões ou doenças que prejudique o desempenho do 

atleta no meio esportivo, várias implicações éticas e jurídicas se fazem presentes. 

 O modo pelo qual os profissionais do esporte abordariam o conhecimento sobre as 

informações genéticas é preocupante. O treinador da seleção feminina norte-americano, 

Harmut Buschbacher, afirma que seria desejável obter os perfis genéticos de jovens 

remadoras:  

Como treinador, estou interessado no desempenho…., e se esta informação poderia 

me dar uma oportunidade melhor de selecionar atletas para o meu time, eu gostaria 

de usá-la. (Assim) você não perderá tanto tempo e energia em atletas que não terão 

sucesso.(MIAH, 2008, p.94) 
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 Essas falas, revelam o interesse que a informação genética suscita no meio esportivo. 

Sabe-se que humanidade vive na era da informação
19

, o atual sistema capitalista é fundado no 

poder da informação, razão pela qual se entende que a informação genética se constitui num 

precioso poder nas mãos de terceiros. Contudo, esta lógica capitalista e utilitarista sobre o uso 

da informação genética de forma consistente e sem critérios pode sancionar a violação de 

direitos fundamentais e do respeito no trato com o ser humano. A dignidade humana tem base 

moral que transcende a noção de utilidade e aos apelos do mercado. 

 Segundo Romeo Casabona ( 1999, p.56 ), o potencial informativo e lesivo da 

informação genética, pode afetar tanto a liberdade e a igualdade, quanto a intimidade das 

pessoas. O acesso à informação genética do indivíduo dará conhecimento de aspectos muito 

importantes. A difusão descontrolada e o uso nocivo da informação genética representaria um 

risco negativo convertendo o ser humano em cidadão “Transparente” ou de “cristal”, 

principalmente em atletas de elite, que já alcançaram notoriedade. 

 A Declaração Internacional sobre os Dados Genéticos Humanos de 2003, da UNESCO 

dispõe:  

Artigo 14: Vida privada e confidencialidade (a) Os Estados deverão desenvolver 

esforços no sentido de proteger, nas condições previstas pelo direito interno em 

conformidade com o direito internacional relativo aos direitos humanos, a vida 

privada dos indivíduos e a confidencialidade dos dados genéticos humanos 

associados a uma pessoa, uma família ou, se for caso disso, um grupo identificável. 

 

 Outros aspectos também se fazem presentes como questões de consentimento e 

autonomia. Jovens atletas podem ser coagidos a realizarem testes genéticos em um programa 

de seleção de talentos. Vale dizer que na periferia das grandes cidades, o esporte na maioria 

das vezes é um meio de inserção e ascenção social para estes jovens. As consequências 

podem ser desastrosas tanto do ponto de vista da saúde emocional dos jovens atletas, quanto 

do ponto de vista social, principalmente quando não apresentarem os genes específicos para 

condições preteridas em uma determinada modalidade esportiva, conduzindo jovens atletas a 
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 Helena M. M. Lastres (2005) In Frota Pessoa, afirma que a informação e o conhecimento passaram a se 

constituírem nos recursos básicos do crescimento econômico, sendo que são recursos inesgotáveis, que 

possibilitam a continuidade da produção e consumo em massa sem esbarrar em diversos entraves dantes 

conhecidos (necessidade de existência de espaços de armazenamento dos produtos, controle e redução da 

importância de dois fatores antes influentes: o tempo e o espaço). Adverte a autora que “informação e 

conhecimento, ao assumir papel ainda mais importante e estratégico na nova ordem econômica estabelecida, 

transformam-se em fontes de maior produtividade e de crescimento econômico. Tal tendência geralmente é 

exemplificada por meio de indicadores sobre a participação dessas últimas atividades no Produto Nacional Bruto 

(PNB) e proporção da população empregada em tais atividades nos referidos países. Conforme apontado por 

diferentes autores, já em 1990, mais de 40% da população empregada nos países mais avançados desenvolviam 

atividades intensivas em informação.” 
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estigmatização e discriminação por motivos genéticos, em que os genes seriam os únicos 

responsáveis pelo performance do atleta. 

 

2 O REDUCIONISMO GENÉTICO 

 

 O reducionismo genético consiste em interpretar a realidade humana, única e 

exclusivamente com base na informação genética do indivíduo. Esta é uma concepção 

pseudocientífica, pois afirma que os genes possuem a explicação final para todas as 

características humanas. (PENCHASZADEH, 2002, p. 61) 

 O reducionismo genético defende que as variações nos genes são determinantes 

essenciais de saúde e doença e de variação na maioria das características humanas, tais como 

comportamento, inteligência, orientação sexual e talentos, com pouco ou nenhum efeito do 

ambiente.  

 Tais perspectivas, porém, são contrárias à noção correta de que as características 

humanas são influenciados por interações entre genes e ambiente. A partir do Projeto genoma 

Humano muitas descobertas foram realizadas associando os genes a doenças, trazendo 

consequentemente um melhor entendimento da relação dos genes com o meio ambiente. 

 Apesar do Projeto Genoma Humano ter reconhecido a interação dos genes com o meio 

ambiente, ainda persiste por parte de alguns cientistas ligados a grandes empresas e 

laboratórios que a explicação última do ser humano estaria nos genes. Victor B. Penchaszadeh 

(2002, p.63) adverte: “devido à natureza reducionista da pesquisa genômica, houve um novo 

ímpeto pelo reducionismo genético”.  

 Esse caráter reducionista fica demonstrado através do aumento assustador de novos 

testes genéticos preditivos, que por razões de mercado, atropelam qualquer discussão ética 

sobre o uso de tais conhecimentos, deixando o ser humano inerte diante das novas 

descobertas. Os testes genéticos promovem uma visão reducionista do desempenho esportivo, 

a genética é só uma parte da performance. 

 Sabe-se, que os genes desempenham papel fundamental, contudo deve-se reconhecer 

que eles também atuam por meio de interações com nosso próprio organismo e até mesmo 

com outros genes (fatores endógenos) e com o meio ambiente (fatores exógenos). Tais 

interações são complexas, demandam tempo e ocorrem em um contexto que não pode ser 

ignorado. 



 

73 
 

 No caso dos esportes, é importante entender que os fatores genéticos contribuem para 

o desempenho esportivo mas também são muito específicos ao indivíduo e difíceis de prever 

com as ferramentas que a ciência dispõe atualmente. Um exemplo é o de uma atleta da 

Espanha medalhista Olímpica de saltos, em que foi detectado no seu genótipo um gene que 

comprometeria o seu rendimento em esportes que exigissem velocidade. Em uma perspectiva 

reducionista, essa atleta deveria ter sido eliminada num programa de seleção de talentos, 

todavia, conseguiu ser campeã. Portanto, é deturpada a crença unilateral de que os genes é que 

definem e determinam única e exclusivamente as características do ser humano. ( SOUZA, 

2012, p.111) 

 Eliane Elisa de Souza e Azevedo (2002, p.59-60), em livro intitulado o direito de vir-

a-ser após o nascimento, faz um alerta sobre o papel dos genes para o fato de que o aumento 

do número de artigos científicos com relatos de descobertas de genes e o sensacionalismo da 

imprensa tem ocasionado uma “nova tendência das pessoas sentirem-se produtos de seus 

próprios genes”, resultam em conclusões distorcidas sobre o relacionamento entre o nosso 

conjunto genético e nosso corpo com as doenças que podem vir a afligir qualquer um de nós. 

 Conhecer o genoma humano por mapeamento e sequenciamento significa conhecer a 

localização e as sequências de pares de bases que o compõem, todavia, entre o que está 

codificado nessas sequências e o que é o organismo humano, sob a ótica física e funcional não 

há certezas; não existe uma associação direta entre o gene e o seu efeito, pois, este não 

obedece a uma função determinística, mas probabilística. 

 Portanto, nem todas as pessoas transportando uma variante genômica para algum tipo 

de desempenho vão desenvolver os respectivos traços. Neste momento as pesquisas  apontam 

que os perfis genéticos podem contribuir para melhorar o desempenho de atletas que já fazem 

parte de um esporte de alto rendimento. O conhecimento de vantagens e barreiras conferidas 

pelas variações genômicas, pode ser de extrema importância e benefício para estes atletas, 

assim como sua orientação adequada, contudo não são determinantes absolutos. 

 

3 O PRINCÍPIO DA IGUALDADE E A DISCRIMINAÇÃO GENÉTICA 

 

 A Constituição Federal de 1988, consagra o Princípio da Igualdade e condena de 

forma expressa todas as formas de preconceito e discriminação. A menção a tais valores vem 

desde o preâmbulo da Carta, que enuncia o propósito de se constituir uma “ sociedade 

fraterna, pluralista e sem preconceitos”. O artigo 3º renova a intenção e lhe confere 
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inquestionável normatividade, enunciando, serem objetivos fundamentais da República 

“construir uma sociedade livre, justa e solidária” e “promover o bem de todos, sem 

preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”. O 

caput do artigo 5º reafirma que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza”
20

. 

O Princípio da Igualdade visa e tutela os indivíduos contra tratamentos injustos, 

imparciais, ele é um instrumento de combate a desigualdades, devendo estar incorporado a 

todos os textos do ordenamento jurídico. O direito fundamental à igualdade não é somente um 

valor, é um princípio de natureza relacional, constituindo um dos princípios estruturantes dos 

direitos fundamentais.(CANOTILHO, 2007, p. 430) 

Ao lado da exigência do tratamento igualitário, tem-se a proibição da discriminação. 

Destaca-se o inciso XLI do artigo 5º: “[…] a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos 

direitos e liberdades fundamentais.” A discriminação é um ato de violação ao Princípio da 

Igualdade que se vislumbra na estigmatização e na desigualdade, constituindo ofensa aos 

direitos fundamentais. 

 Segundo Celso Antônio Bandeira de Mello (2016, p.45), “[…] a isonomia se consagra 

como o maior dos princípios garantidores dos direitos individuais.” O Princípio da Igualdade 

se confunde com valores de justiça e liberdade, é corolário da dignidade humana. 

 Na obra intitulada, “O conteúdo jurídico do princípio da Igualdade”, Celso A. Bandeira 

de Mello (2016, p.20), destaca três aspectos que devem ser analisados em conjunto, com o 

objetivo de verificar a violação ou não do Princípio da Igualdade. O primeiro diz respeito ao 

elemento tomado como fator de desigualação (fator discrímen); o segundo refere-se à 

correlação lógica abstrata existente entre o fator erigido em critério de discrímen e a 

disparidade estabelecida no tratamento jurídico diversificado; e o terceiro diz respeito à 

consonância dessa correlação lógica com os interesses absorvidos no sistema constitucional 
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 É importante que se perceba que o principio da igualdade sofreu uma significativa mutação quanto ao seu 

alcance e significado, especialmente quanto ao trânsito de uma concepção estritamente formal para uma noção 

material. Nessa perspectiva é possível para efeitos de compreensão, identificar que a igualdade formal, na sua 

formulação contemporânea, se projeta em dois âmbitos diversos. Em primeiro lugar, na proposição tradicional da 

igualdade perante a lei, comando dirigido ao aplicador da lei – judicial e administrativo –, que deverá aplicar as 

normas em vigor de maneira impessoal e uniforme a todos aqueles que se encontrem sob sua incidência. Em 

segundo lugar, no domínio da igualdade na lei, comando dirigido ao legislador, que não deve instituir 

discriminações ou tratamentos diferenciados baseados em fundamento que não seja razoável ou que não vise a 

um fim legítimo. A igualdade material, por sua vez, envolve aspectos mais complexos e ideológicos, de vez que 

é associada à ideia de justiça distributiva e social: não basta equiparar as pessoas na lei ou perante a lei, sendo 

necessário equipará-las, também perante a vida, ainda que minimamente. 
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e, destarte, juridicizados. A ofensa a qualquer desses aspectos implicará afronta ao Princípio 

da Igualdade.  

Para fins deste estudo, o critério discriminador – fator discrímen –  será a utilização 

do perfil genético para identificação de possíveis aptidões físicas em que o atleta teria um 

melhor desempenho. Quanto ao segundo aspecto, a correlação lógica entre o critério 

discriminador eleito - ter os genes corretos para determinadas modalidades esportivas - e a 

utilização dessas informações genéticas, não guarda pertinência lógica, pois tratam-se de 

probabilidades, não resultando em certeza absoluta que o indivíduo desenvolverá um 

desempenho fenomenal em determinada modalidade esportiva como indicado em seu perfil 

genético. A mera predisposição genética a uma aptidão esportiva não implica necessariamente 

no posterior desenvolvimento dessa habilidade. 

Com relação ao terceiro aspecto, constata-se que a utilização da informação genética, 

para fins seleção contrapõe-se aos valores prestigiados no sistema normativo constitucional 

desrespeitando o direito à intimidade, à igualdade, a não discriminação, como também a 

dignidade. As discriminações fundadas na informação genética tendem a considerar a 

existência de graus no reconhecimento dos direitos ligados à pertença raça humana. 

(HAMMERSHMIDT, 2013, p.127) 

 Admitir a seleção de atletas com base somente em seus genes invoca uma forma de 

avaliação que nega o valor da ação humana, isto é, avaliar atletas meramente por suas 

capacidades de desempenho contidas nos genes mais do que por seus desejos em superar 

desafios necessários para tornar um atleta de elite é eticamente e questionável.  

 Esse novo preconceito acaba produzindo uma segregação genética no meio esportivo. 

As condições físicas adequadas, a “excelência física”, o “ótimo desempenho” e a adoção de 

testes genéticos para atestar qualidades desejáveis nos atletas acabam promovendo um 

reducionismo genético em que o indivíduo é avaliado pelas características genéticas que 

possui, desprezando outras circunstâncias, como por exemplo hábitos de vida saudáveis e a 

vontade de superar limites. 

 Nesse contexto, a  vida profissional de jovens atletas passaria a ficar condicionada ao 

seu conjunto de genes, pois levaria em conta o seu curriculum genético, desprezando-se 

qualquer outra característica ou circunstância. 

 A discriminação genética é representada pela instrumentalização do corpo humano, o 

ser humano como produto de seus genes. No caso dos esportes, fica claro como as questões 

são abordadas. Avaliar as qualidades genéticas do indivíduo com interesses baseados na 



 

76 
 

lógica de mercado é destruir, amesquinhar a dignidade humana, corolário dos direitos 

fundamentais. 

 Essa prática de seleção de atletas aparentemente neutra, é dotada de grande potencial 

discriminatório. Aceitar acriticamente a utilização do perfil genético na identificação de 

talentos esportivos confirma, mais uma vez, a supremacia dos genes em detrimento à pessoa 

humana. É reduzir o atleta a um objeto forjado na usina de suas predisposições, é levá-lo a um 

conformismo e a uma estagnação da espécie, pois incutiria na pessoa a falsa ideia de que os 

males não podem ser combatidos, os comportamentos já estão previamente determinados, os 

aptos e os não aptos dispostos em grupos estanques, os perfeitos e os imperfeitos, e que toda a 

natureza humana está subjugada ao que é determinado pelos genes. 

 Neste ínterim, Francisco Vieira Lima Neto (2008, p.62), define a discriminação 

genética da seguinte forma: 

Conceituamos esse novo preconceito como a conduta discriminatória, em geral por 

parte do Estado ou de grupos empresariais, que se manifesta como um reducionismo 

genético da pessoa humana, que passa a ser considerada exclusivamente como um 

objeto resultado da ação do conjunto de genes que possui, os quais tem a 

probabilidade de causar doenças e determinar comportamentos que não são de 

interesse daqueles grupos ou entes estatais. 

 Como referido pelo Professor Lima Neto, o reducionismo genético tem como efeito a 

discriminação genética. No esporte o valor atribuído ao uso da seleção e monitoramento 

genéticos pressupõe uma maneira de avaliar as pessoas somente por seus genes. 

 Assim, mesmo que houvesse mérito na utilização e monitoramento das informações 

genéticas como base para determinar quem pode ser a próxima geração de atletas de elite, o 

investimento nesta tecnologia negligenciaria outras características que também seriam 

importantes na escolha dos próximos atletas. A razão para que isso não seja razoável, é 

porque precisamente os genes não determinam quão bom um atleta será na competição. Esse 

reducionismo originaria uma situação em que os atletas promissores seriam retirados da 

disputa simplesmente por não apresentarem em seu perfil genético qualidades preteridas para 

o esporte. 

 No ano de 1989, foi elaborado o Programa sobre os aspectos éticos, jurídicos e sociais 

do Projeto Genoma Humano (ELSI), informando sobre os riscos para o Principio da 

Igualdade, das referidas provas ou da negação da realização das análises genéticas. Portanto, 

desde o inicio do Projeto Genoma Humano, especialistas já se preocupavam com as questões 

de discriminação e que poderiam acontecer diante do conhecimento das informações 

genéticas. 
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 Ademais, a comunidade internacional já demonstrou preocupação com utilização da 

informação genética editando regras como a que prescreve o artigo 2º da Declaração 

Universal do Genoma Humano e Direitos Humanos da Unesco prescreve que: a) “todos têm 

direito ao respeito por sua dignidade e seus direitos humanos, independentemente de suas 

características genéticas.” 

 O art. 7º da Declaração Internacional sobre os Dados Genéticos Humanos deixa mais 

explicita essa posição da UNESCO, ao recomendar que os Estados membros deveriam fazer 

todo o possível para garantir quer os dados genéticos humanos não sejam utilizados com 

finalidades que discriminem ou que tenham por consequência a violação dos direitos 

humanos, as liberdades fundamentais ou a dignidade de uma pessoa. 

Artigo 7: Não-discriminação e não-estigmatização (a) Deverão ser feitos todos os 

esforços no sentido de impedir que os dados genéticos e os dados proteómicos 

humanos sejam utilizados de um modo discriminatório que tenha por finalidade ou 

por efeito infringir os direitos humanos, as liberdades fundamentais ou a dignidade 

humana de um indivíduo, ou para fins que conduzam à estigmatização de um 

indivíduo, de uma família, de um grupo ou de comunidades.(b) A este respeito, será 

necessário prestar a devida atenção às conclusões dos estudos de genética de 

populações e dos estudos de genética do comportamento, bem como às respectivas 

interpretações. 

O Princípio da Igualdade e da não-discriminação são faces de uma mesma moeda, e 

ao violar um dos princípios, o outro princípio também é violado e vice-versa. Ademais, a 

discriminação é um dos aspectos do preconceito, da rejeição. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A medicina genômica, um dos ramos da ciência médica, desenvolvida a partir do 

mapeamento e sequenciamento do genoma humano, pode através de testes preditivos, quando 

voltada para o esporte, detectar indivíduos que tendem a desenvolver um melhor desempenho 

em determinada atividade esportiva. Nesse sentido, podem ser geradas categorias de 

indivíduos, aptos e não aptos, na qual a informação contida nos seus genes seria responsável 

única e exclusivamente pelos processos de seleção, conduzindo indivíduos a um reducionismo 

genético, cujo efeito é a discriminação genética. 

 Definimos a discriminação genética como sendo um tratamento desigual, em que uma 

pessoa é submetida, por não possuir um conjunto de genes considerado ideal ou desejável, 

sendo-lhe negado o direito de acesso a participação de certas relações. 
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 Em que pese estar comprovado, o ideário reducionista é totalmente desprovido de 

valor científico, conforme se demonstrou no decorrer do trabalho. No entanto, por razões 

políticas e de mercado, qualquer discussão ética sobre o uso de tais conhecimentos é afastada 

deixando o ser humano vulnerável diante de novos conhecimentos. Ademais, o indivíduo que 

sofre a discriminação genética passa a ser visto como mero produto da natureza, cuja 

autonomia e livre arbítrio não existem porque, seu destino está definitivamente contidos em 

seu genoma. É esse reducionismo genético que atinge a sociedade pós moderna. 

 O acesso, utilização e o conhecimento sobre a informação genética do indivíduo pode 

desencadear na violação de direitos, não obstante podendo atingir também a saúde emocional 

do jovem atleta. 

 Baseado no Conteúdo Jurídico do Princípio da Igualdade, podemos concluir que a  

utilização da informação genética contrapõe-se aos preceitos assegurados pela lei maior, no 

que se refere ao direito à igualdade, a não discriminação e a dignidade humana, tão pouco 

guarda pertinência lógica, uma vez que os genes não são soberanos em determinar sozinhos 

aptidões e predisposições para este ou aquele esporte. Portanto, a informação genética não 

pode ser utilizada como único instrumento na seleção de talentos esportivos, outros aspectos 

também devem ser considerados. 

 Logo, o Direito deve dar respostas efetivas às transformações biotecnológicas, sem 

perder seu principal valor fundamental e sua razão de existir que é o próprio homem e a 

organização da sociedade. 
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ETNOGRAFIA E POLÍTICAS CULTURAIS EM BERTIOGA SOB A LENTE DA 

ECONOMIA CRIATIVA 

SELVO, Elisa
21 

 

RESUMO 

O artigo propõe algumas considerações sobre o fenômeno da convergência migratória em 

Bertioga, seus impactos na situação atual sob o prisma social e econômico – principalmente 

nas questões identitárias e de pertencimento – destacando seu potencial de criatividade, 

diversidade e beleza como vetor de economia criativa. Para tanto, realizou-se a análise 

contextual das relações existentes aliada a pequisas e estudos produzidos por autores 

consagrados nos campos da sociologia, cultura, economia e economia criativa. A parte final 

expõe os objetivos, metas e ações do Plano Municipal de Cultura como marco legal para as 

definições de ações futuras. 

Palavras-chave: Bertioga. Migração. Identidade. Economia Criativa. Plano Municipal de 

Cultura de Bertioga. 

ABSTRACT 

This article proposes some thoughts about the migratory phenomenon in the city of Bertioga, 

considering its impacts on the present situation through the social and economic prism – 

especially with respect to identity and belonging – highlighting its creativity, diversity and 

beauty potential as a creative economy vector. For that, the existing relations context analysis 

was performed as well as research and studies produced by acknowledged authors in the 

fields of sociology, culture, economy and creative economy. Eventually, the Culture Plan´s 

objectives, goals and actions as a legal framework to future actions definition is presented. 

Keywords: Bertioga. Migration. Identity. Creative Economy. Bertioga Culture Plan. 

 

INTRODUÇÃO 

O município de Bertioga, berço de acontecimentos históricos relevantes, encanta pelas 

imensas riquezas antropológicas, etnográficas e ambientais. Suas águas e suas gentes 

entrelaçam fatos, gerando espaços de encontros e convivências para suas raízes afetivas. 
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Por outro lado, a expansão imobiliária, notadamente durante a década de 1970 causou 

acentuada convergência migratória, aumento significativo no número de veranistas, elevação 

do custo de vida e notadamente a dissociação dos saberes e fazeres originais, tanto da cultura 

local quanto da cultura migrante, constatando-se a ausência de políticas públicas tempestivas 

que (i) pudessem enfrentar os desafios gerados pelo parque de residências de veraneio e pelo 

turismo predatório baseado em sazonalidade e (ii) identificassem as relações existentes entre 

os fenômenos de mobilidade populacional e o seu potencial de desenvolvimento cultural para 

a cidade. 

Neste município comprido e estreito, como romper o traço simbólico que representa o 

sentido longitudinal da rodovia SP 055 – também conhecida como rodovia Dr Manoel 

Hyppolito Rego, ou antiga Rio Santos, comumente chamada de rodovia da morte – uma 

cicatriz urbana que divide o município, marginalizando bairros, estigmatizando habitantes e 

gerando contextos de desigualdade, para unir os dois lados separados por ela? Como estimular 

o exercício da cidadania cultural – garantido pela Constituição? 

A economia criativa está relacionada ao desenvolvimento da economia e das 

sociedades modernas atuais na medida em que o capital intelectual se torna cada vez mais 

relevante para o desenvolvimento de novos produtos e mercados. No Brasil, a partir da década 

de 2000, as políticas governamentais e a observação de outras organizações despertaram para 

os setores criativos, acompanhando a maior atenção que surgiu em países e entidades 

internacionais. Gilberto Gil, enquanto Ministro da Cultura, mostrava o caminho para a força 

mobilizadora da sociedade – e dos recursos econômicos – que a cultura tem em nosso país, 

elaborando a conta satélite da cultura. O atual secretário de Economia Criativa ressalta o papel 

fundamental dos setores criativos no desenvolvimento do País "É por meio da cultura que o 

Brasil pode dar um salto, inovar e se desenvolver. A Economia Criativa tem esse papel de 

impulsionar o desenvolvimento humano e, consequentemente, do País"
22

. 

A execução de políticas públicas que fomentem esse papel de mobilização econômica 

da criatividade humana é uma importante função do Estado. Sob esse aspecto, temos que 

incentivar a criatividade da nossa população, a fim de gerar ganhos econômicos com a 

movimentação de turistas e dos próprios moradores. A integração entre cultura e turismo, sob 
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o guarda-chuva da economia criativa é uma importante diretriz para nossos objetivos, metas e 

ações, no sentido de gerar oportunidades de trabalho e qualidade de vida. Uma tarefa para o 

poder público, iniciativa privada, sociedade e terceiro setor concretizarem. 

Na arena da Economia Criativa, a alta convergência migratória não deve ser 

confundida com vulnerabilidade social, mas sim, indicar elevado potencial de criatividade, 

conhecimento, diversidade e beleza, premissas essenciais para o diálogo com vistas à paz e ao 

progresso. 

 

1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

Estância balneária pertencente à Baixada Santista, distante 118 quilômetros da capital, 

Bertioga possui 491,2 km2 de área. Mais de 90% de seu território consiste em área de 

preservação permanente. Registra índice pluviométrico de 2.692 mm/ano e a temperatura 

média anual é de 24ºC. Certificada como Município Verde e Azul, seus 33 quilômetros de 

costa estão divididos em 6 praias principais. 

O município ocupa posição de destaque no cenário regional e estadual devido a sua 

significativa quantidade de área verde preservada. Bertioga conta com 87,2 km² de área ciliar 

e apenas 1,4% desse total sofre com a ação do homem. O estado de preservação das áreas 

ciliares nas Unidades de Conservação leva em consideração cursos d´água, nascentes e 

manguezais que estão inseridos no Parque Estadual da Restinga de Bertioga, Parque Estadual 

da Serra do Mar, Parque Municipal da Ilha do Rio da Praia e Reserva Particular do Patrimônio 

Natural. Como prioritário para a conservação da biodiversidade, o município engloba a Terra 

Indígena do Rio Silveiras, situada nos limites leste de Bertioga e avançando pelo Município 

de São Sebastião, cuja população indígena é assistida pelas duas cidades. 

Possui 47.645 habitantes segundo o senso IBGE de 2010
23

, com uma população 

estimada de 61.736 em 2018
24

. A população é marcadamente urbana, não havendo 

predominância de gênero. A densidade demográfica do município – 97,21 hab/Km2 – é a 

menor da Baixada Santista
25

, sendo que a ocupação territorial ainda se encontra em transição 
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diferentemente da situação na Baixada Santista onde a ocupação encontra-se consolidada 

(Instituto Pólis, 2012). 

Entre as 13 cidades da Baixada Santista e Litoral Norte, Bertioga apresentou a maior 

taxa geométrica de crescimento anual da população
26

, ressaltando-se o crescimento da 

população acima dos 60 anos de 3 para 5% em contraste à diminuição do número de jovens 

até 29 anos, que caiu de 50 para 41% nos últimos dez anos (Instituto Pólis, 2012). 

Nota-se, nos últimos anos, a tendência de aumento dos domicílios de uso ocasional, 

que supera o de domicílios ocupados (Instituto Pólis, 2012). A população oscila dos 

aproximadamente 50 mil residentes até 500 mil eventuais nas altas temporadas
27

. 

O Programa Bolsa Família beneficiou 2.194 famílias em setembro de 2015, sendo 

significativo o número de descumprimentos de condicionalidades. Das 69 famílias indígenas 

cadastradas no município, 57 são beneficiárias do Programa. Os principais vetores de 

ocupação são os serviços, comércio e empregos públicos. Os rendimentos médios dos 

bertioguenses são menores do que as médias registradas no estado de São Paulo e no Brasil. A 

taxa de informalidade – 47% – é superior às da região, do estado e do país (Instituto Pólis, 

2012). O rendimento nominal mensal de 67% dos domicílios encontra-se abaixo de 3 salários 

mínimos
28

, sendo os menores índices observados nos setores afastados da orla e no interior da 

Rodovia SP-55. Os maiores valores de rendimento encontram-se próximos à orla marítima e 

principalmente na Riviera de São Lourenço, onde está localizado o maior número de 

domicílios ocasionais. 

 

2 REPENSANDO ECONOMIAS 

Etmologicamente, economia é uma palavra que tem origem no grego oikonomos, onde 

oikos significa casa e nomos tem como significado lei, regra, costume. Assim, a palavra 

economia pode ser entendida como as regras usadas para a administração do lar ou da casa.
29

 

A publicação “Rethinking Capitalism” (MAZZUCATO & JACOBS, Rethinking 

Capitalism, 2016) mostra que o insusesso na compreensão da dinâmica do sistema capitalista 
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não apenas leva a crises periódicas, mas também a remédios errados. A autora preconiza a 

necessidade de se repensar os preceitos fundamentais que governam nosso entendimento de 

como e por que economias capitalistas crescem e a importância da capacidade de despertar 

investimentos públicos arrojados, estratégicos. 

Ante as críticas às teorias econômicas ortodoxas – após uma década ainda sentindo os 

efeitos da crise de 2008 – e sem nos aprofundarmos em detalhes a respeito tripartição da 

economia em positiva (o que é), normativa (o que deveria ser) e aplicada (prática) é hora de 

repensar conceitos e gerar diferenciais competitivos através de experiências únicas. Em todas 

as organizações sociais a economia está relacionada às necessidades de um determinado 

grupo frente aos recursos disponíveis para satisfazer tais necessidades. Dentro deste contexto, 

vemos que Bertioga oferece opções limitadas e pouco sustentáveis de empregabilidade e 

geração de renda principalmente sob a ótica das economias tradicionais. 

 

3 ECONOMIA CRIATIVA 

A economia criativa – conceito ainda em construção – é um processo que envolve a 

criação, produção e distribuição de produtos e serviços, usando o conhecimento, a criatividade 

e o capital intelectual como principais recursos produtivos. 

Segundo o autor inglês John Howkins em seu livro “The Creative Economy”, 

(HOWKINS, 2001), o conceito refere-se a atividades nas quais a criatividade e o capital 

intelectual são a matéria-prima para a criação, produção e distribuição de bens e serviços. 

“Para quem, nos últimos 20 anos, percorreu 180 cidades de 30 países lidando com o tema, 

não há dúvida: a economia criativa é o modelo econômico dos nossos tempos.”, afirma Ana 

Carla Fonseca Reis, economista especializada no tema
30

. 

Em matéria do jornal O Estado de São Paulo, de 10 de julho de 2018, a economia 

criativa é analisada pelo ponto de vista do mercado e como fenômeno social, motivo pelo qual 

ganha espaço no ensino superior.
31
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3.1 Setores 

A Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD) 

elaborou um modelo que classifica as indústrias criativas em quatro eixos, que são: 

patrimônio, artes, mídia e criações funcionais, sendo que juntas se desmembram em nove 

setores. O eixo do Patrimônio inclui: expressões culturais tradicionais e sítios culturais. O 

eixo das Artes engloba: artes visuais e artes dramáticas. O eixo da Mídia: audiovisual e 

publicidade e mídia impressa. E, o eixo das Criações Funcionais abrange design, novas mídias 

e serviços criativos. Assim, todos os empregos e ocupações que se relacionam a esses setores 

são considerados como ocupações criativas. 

De acordo com o Plano da Secretaria da Economia Criativa, os setores criativos são 

“aqueles cujas atividades produtivas têm como processo principal um ato criativo gerador de 

um produto, bem ou serviço, cuja dimensão simbólica (grifo nosso) é determinante do seu 

valor, resultando em riqueza cultural, econômica e social” (Plano da Secretaria da Economia 

Criativa, 2102, pg 22) 

É importante ressaltar que muitos dos setores criativos não se submetem às leis 

tradicionais do mercado, por essa razão a Economia Criativa se apresenta como uma forma de 

inserção dessas áreas profissionais em uma economia sustentável. 

 

3.2 Histórico 

A primeira referência governamental à importância das áreas ligadas à economia da 

criatividade para o crescimento econômico de um país é um relatório publicado por Margaret 

Thatcher em 1983. Em 1994 o Primeiro Ministro australiano (Paul Keating) lança conjunto de 

políticas públicas de um país com foco em cultura e arte. No documento chamado Creative 

Nations, cita o termo Economia Criativa. 

Tony Blair, Primeiro Ministro britânico, incluiu o assunto em sua plataforma de 

governo, durante campanha para o cargo. Eleito em 1997, criou força tarefa multissetorial 

encarregada de analisar as contas nacionais do Reino Unido, as tendências de mercado e as 

vantagens competitivas nacionais. Engendrou reflexões sobre mudanças profundas e 

estruturais, gerou novas propostas de requalificação urbana e revisão da estrutura econômica. 

http://ois.sebrae.com.br/comunidades/unctad-conferencia-das-nacoes-unidas-sobre-comercio-e-desenvolvimento/
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Destacam-se na iniciativa: visão de parceria entre público e privado, com benefícios e 

responsabilidades compartilhados; articulação transversal compreendendo diferentes setores e 

pastas públicas (cultura, turismo, educação, relações exteriores, etc). 

 

 

3.3 Histórico no Brasil 

Celso Furtado, economista que esteve à frente do Ministério da Cultura por quase três 

anos (1986 a 1988) já havia criado, em 1959, uma Secretaria chamada Artene subordinada à 

Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) que propunha efetivar 

assistência técnica e financeira ao artesanato da região possibilitando geração de renda para as 

famílias que viviam da atividade. 

Em 2004 São Paulo sediou a XI Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e 

Desenvolvimento. O Decreto nº 7.743 do ano de 2012, criou a Secretaria da Economia 

Criativa – atualmente desfeita – vinculada ao Ministério da Cultura. No mesmo ano foi criado 

o Observatório de Economia Criativa (OBEC) um local de pesquisas e difusão de dados sobre 

a economia criativa brasileira. O Plano da Economia Criativa direciona as ações estabelecidas 

na área e utiliza como base os mesmos setores criativos definidos na UNCTAD. 

Em relação aos empregos em economia criativa, segundo a Organização Internacional 

do Trabalho (OIT), os bens e serviços culturais participam aproximadamente 7% do PIB 

mundial, e há expectativas de crescimento anual entre 10% e 20%. Em 06 de abril de 2017, 

com a presença do Ministro da Cultura, Roberto Freire, foi lançado o Atlas Econômico da 

Cultura Brasileira fundamental para a compreensão da importância da cultura na composição 

do Produto Interno Bruto (PIB) nacional. 

O livro Cidades Criativas, de autoria de Ana Carla Fonseca Reis, contempla o estudo 

da economia criativa em diversas cidades, discutindo as transformações que motivaram o 

vínculo das questões urbanas com soluções criativas e quais relações de governança foram 

moldadas entre público, privado e sociedade civil transformando problemas em soluções em 

cidades tão diferentes quanto Bilbao, Londres e Bogotá. Foi editado pelo SESI, que em 2012 

realizou (sob curadoria de Ana Carla Fonseca) 4 seminários sobre o tema presente em grande 

http://www.politize.com.br/5-programas-do-ministerio-da-cultura/
http://www.politize.com.br/pib-o-que-e/
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número de discussões sobre Turismo e Cultura – Itaú Cultual, SESC, SESI, Secretaria da 

Cultura do Estado de São Paulo, Ministério da Cultura, empresas incubadoras, Fundação 

Getúlio Vargas – e revela-se um importante vetor de estudos quando pensamos na busca da 

população de Bertioga por sua identidade cultural. 

 

4 O PAPEL DAS POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS À ECONOMIA CRIATIVA 

EM BERTIOGA 

As atuais crises sociais, econômicas, ambientais e culturais mostram que o modelo de 

desenvolvimento fundamentado no crescimento do PIB está em decadência, ressignificando o 

conceito de desenvolvimento para procura de qualidade de vida e expansão de escolhas. No 

livro “Criatividade e Dependência na Civilização Ocidental”, o economista e então Ministro 

da Cultura, Celso Furtado, relaciona desenvolvimento a criatividade: (FURTADO, 1978) 

[...].as sociedades necessitam de meios de defesa e adaptação, cuja eficácia 

reflete a aptidão de seus membros para formular hipóteses, solucionar 

problemas, tomar decisões em face da incerteza. Ora, a emergência de um 

excedente adicional...abre aos membros de uma sociedade um horizonte de 

opções; já não se trata de reproduzir o que existe, e sim de ampliar o campo 

do que é imediatamente possível[...] O novo excedente, constitui, portanto, 

um desafio à inventividade... Em sua dupla dimensão de força geradora de 

novo excedente e impulso criador de novos valores culturais, esse processo 

libertador de energias humanas constitui a fonte última do que entendemos 

por desenvolvimento. 

Néstor Garcia Canclini, um dos principais representantes dos estudos culturais latino-

americanos, apresenta discussões, questões teóricas e metodológicas relacionadas a 

movimentos sociais e políticas nacionais e transnacionais para a cultura. Canclini conceitua 

política cultural como: 

[...] um conjunto de intervenções realizadas pelo Estado, as instituições e os 

grupos comunitários organizados a fim de orientar o desenvolvimento 

simbólico, satisfazer as necessidades culturais da população e obter consenso 

para um tipo de ordem ou de transformação social (CANCLINI, 1987, pg 

26). 

Para Canclini a política cultural não está somente vinculada ao governo, mas também 

a outras instituições. Em Bertioga observamos o esforço de grupos de pessoas e instituições e 
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até mesmo do poder público, no sentido de desenvolver atividades intersociais, promovendo a 

integração e amenizando o contexto de desigualdade. São iniciativas consolidadas, que se 

provaram bem-sucedidas contam com público constante há 5 ou 6 anos (a exemplo do Projeto 

Harmonia e do Sarau Arte Buriqui). Ou mesmo ações de professores dedicados, como o 

projeto “O lugar de cada um” 
32

. Porém, como observa Isaura Botelho “uma política pública 

consequente não se confunde com ações isoladas, carregadas de boas intenções” 

(BOTELHO, 2016). Isso nos leva a pensar que o conceito de política pública para a cultura 

deve contribuir para algum tipo de transformação social efetiva. E quando nos referimos a 

transformações sociais, uma reflexão sobre as obras de Axel Honneth e de Norbert Elias 

fornece o fio condutor que nos permite avaliar potências e resistências nos diversos âmbitos 

sociológicos e antropológicos da cultura. 

Um dos seus temas centrais abordados por Axel Honneth é a importância das relações 

intersubjetivas de reconhecimento, para o entendimento das relações sociais, colocando a 

falta de reconhecimento na base dos conflitos interpessoais e sociais (HONNETH, 2015). 

Nancy Fraser, intelectual que se dedicou longamente ao tema do reconhecimento (em que 

pesem algumas divergências em relação a Honneth), coloca a dimensão econômica 

juntamente com a dimensão cultural na centralidade deste debate. Para a autora a luta por 

reconhecimento foi o paradigma de conflito social que se consolidou no final do século XX, 

onde a questão identitária passou a ganhar um protagonismo maior que a questão de classe 

(FRAZER, 2006). 

Ao formular esse projeto, assumo que a justiça hoje exige tanto 

redistribuição como reconhecimento. E proponho examinar a relação entre 

eles. Isso significa, em parte, pensar em como conceituar reconhecimento 

cultural e igualdade social de forma a que sustentem um ao outro, ao invés 

de se aniquilarem (pois há muitas concepções concorrentes de ambos!) 

Significa também teorizar a respeito dos meios pelos quais a privação 

econômica e o desrespeito cultural se entrelaçam e sustentam 

simultaneamente. Exige também, portanto, esclarecer os dilemas políticos 

que surgem quando tentamos combater as duas injustiças ao mesmo tempo. 

Valioso instrumental para a análise de questões atuais – como violência, discriminação 

e exclusão social – “Os Estabelecidos e os Outsiders” de Norbert Elias, revela paradigmas 

existentes em inúmeras outras cidades que enfrentam uma multiplicidade de estruturas 

etnográficas complexas, às vezes sobrepostas e entrelaçadas, e na maioria das vezes não 

                                                           
32

 http://www.bertioga.sp.gov.br/noticias/aula-se-transforma-no-projeto-o-lugar-de-cada-um/ 
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explícitas. “Dê-se a um grupo uma reputação ruim e é provável que ele corresponda a essa 

expectativa” (ELIAS, 2000). 

Percebe-se que no contexto brasileiro, principalmente no final do século XX, 

emergiram demandas nas quais a questão identitária era o pano de fundo para demandas 

sociais. O Plano Nacional de Cultura apresenta uma abordagem que, refletindo a Constituição 

de 1988, reconhece o debate das relações de poder manifestadas nas ações culturais, palcos de 

tensão onde ocorrem as desigualdades, retratando também as discussões acerca da diversidade 

cultural articuladas internacionalmente, com várias ações da Unesco sobre o tema, nas quais a 

motriz dos movimentos sociais baseia-se na exigência do reconhecimento de diferenças 

identitárias. 

Bertioga busca sua vocação e identidade. A reapropriação cultural é tema recorrente 

em fóruns, rodas de conversa e oficinas realizadas no município tendo sido pauta fundamental 

na I Conferência Municipal de Cultura realizada em 2012. O município detém ativos 

estratégicos que, mapeados e norteados, representam grandes fontes de criatividade e 

diferencial para um desenvolvimento econômico sustentável, inclusivo e endógeno. Por outro 

lado, as atuais ausências e lacunas sobre a territorialização da cultura impedem a consolidação 

de uma economia plural, que valorize a diversidade dos saberes e fazeres em forma de 

circulação da cultura em suas dimensões antropológicas e sociológicas. Sobre tais ausências, é 

interessante observar as afirmações de Ana Letícia Fialho e Ilana Seltzer (FIALHO & 

SELTZER, 2012) referindo-se a um convite para avaliar a área cultural e uma cidade do 

interior: 

Tivemos de iniciar o parecer afirmando, justamente, que os silêncios e as 

lacunas são reveladores. E argumentando que produzir e armazenar dados 

sobre determinado assunto significa ter interesse sobre ele e valorizá-lo. Seja 

no caso da União, de um estado ou município, seja no caso de uma empresa 

ou organização não governamental, o fato de não se mapear com cuidado 

uma esfera de atuação sugere o não reconhecimento de sua importância. 

Em 2015, os participantes do Núcleo Executivo para a Elaboração do Plano Municipal 

de Cultura de Bertioga
33

 realizaram 5 oficinas para a aplicação do Diagnóstico Rápido 

Participativo. A sistematização dos resultados apontou para 7 vocações e potencialidades 

reconhecidas pela população: 

1. Belezas naturais, nascentes, rios, áreas de preservação, praias; 
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2. Festas típicas: carnaval de rua, bênção dos anzóis/procissão de barcos, Festa de 

Anchieta, Festa Junina, Festas Nordestinas; 

3. Entidades e instituições apoiadoras da cultura: SESC, Fundação 10 de Agosto, 

ACICA, Boraceia Viva; 

4. Fotografia como potencial para oficinas culturais e evento relacionado – 5 edições 

do Revela Bertioga; 

5. Riqueza histórica: Sambaquis, Forte São João, Aldeia Rio Silveiras, Anchieta, 

Fundação da cidade do Rio de Janeiro, Hans Staden; 

6. Existência de artistas e artesões locais, número significativo de iniciativas; 

7. Diversidade de expressões. 

A mesma metodologia permitiu que fossem identificados os principais desafios que 

demandam intervenção de políticas públicas e olhares inovadores: 

1. Falta de autoestima e senso de pertencimento da população; 

2. Fragmentação geográfica, ausência de capilaridade de transporte, rodovia 

separando bairros e criando contextos de desigualdade; 

3. Taxa de informalidade, subempregos, ausência de políticas públicas de empregos, 

clientelismo, dependência da prefeitura; 

4. Saldo migratório 1.120 pessoas por ano; 

5. Exposição de jovens a vulnerabilidade social; 

6. Turismo baseado em sazonalidade. 

 

4.1 O Plano Municipal de Cultura como primeiro passo 

O Plano Municipal de Cultura de Bertioga
34

 foi elaborado pela sociedade civil, a partir 

da aplicação do Diagnóstico Rápido Participativo. O olhar atento dos membros do Conselho 

Municipal de Políticas Culturais permitiu uma leitura da necessidade urgente de estruturação 

das ações culturais, a partir de reflexões sobre a cidade e sua territorialização. 

Estruturado a partir da concepção tridimensional da cultura – Simbólica, Cidadã e 

Econômica – e obedecendo à metodologia proposta pelo Ministério da Cultura, o Plano 

Municipal de Cultura de Bertioga apresenta 6 Objetivos: (I) Institucionalização do Sistema 

Municipal de Cultura; (II) Ampliação dos Recursos Municipais Destinados à Cultura; (III) 

Fomento, Revitalização, Ampliação, Modernização, Descentralização dos Equipamentos 

Culturais; (IV) Ampliação e Democratização do Acesso à Cultura em Todo o Território de 

Bertioga; (V) Preservação e Valorização do Patrimônio Cultural Material e Imaterial do 
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 Lei 1219, de 29 de junho de 2016, publicada no Boletim Oficial do Município n° 725 em 02 de julho de 2016 
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Município; (VI) Promoção do Desenvolvimento Social e Econômico do Município através da 

Economia da Cultura e Economia Criativa. Contém 27 metas e 95 ações. No sentido de 

ilustrar a conexão entre o Plano Municipal de Cultura e as perspectivas culturais para as áreas 

de alta convergência migratória, citamos algumas metas e ações previstos no contexto dos 6 

objetivos traçados. 

As ações 9, 10 e 11 – contidas na Meta 2 do Objetivo I – dizem respeito à cartografia e 

georreferenciamento de territórios e expressões culturais. As ações 21, 22, 23 e 24 estão 

relacionadas à possiblidade de estabelecimento de convênios e parcerias com organismos 

públicos e com a iniciativa privada, previstos na Meta 07 do Objetivo II. Enfrentando a 

possibilidade de não haver recursos previstos nas diretrizes orçamentárias do município, o 

Plano indica ao poder público que existem diferentes mecanismos e a importância de prever, 

em seu planejamento, as fontes e mecanismos de financiamento (BOTELHO, 2016). As 

Metas 12, 13, 14 e 15 e respectivas ações – de 40 a 53 – são especificamente direcionadas às 

questões da diversidade cultural e territorialidade, das quais trata o Objetivo 4, que também 

contém as Metas 16 e 17, voltadas às escolas e a Meta 18, voltada às comunidades 

tradicionais assim como os segmentos contemporâneos e emergentes, descritos nas ações 54 a 

63. O Objetivo 6, totalmente relacionado à economia criativa, contém as Metas 23 a 27, que 

incluem as ações 77 a 95, destacando-se a ação 88 da Meta 25 que propõe identificar 

potencial criativo nos bairros, com base em vocações e potencialidades, em parceria com a 

Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda, buscando integrá-los a políticas e 

programas, como por exemplo o Plano Brasil Criativo, até 2021. 

Trata-se agora de articular o saber acadêmico com as necessidades sociais e com 

projetos sustentáveis, entender as políticas culturais como ações de reconhecimento de grupos 

e empoderar o Plano Municipal de Cultura como ferramenta de diálogo entre as diversas 

informações coletadas e também com as dimensões simbólica, cidadã e econômica do 

município. Muito além de simples ações afirmativas para suavizar desigualdades culturais e 

sociais, a intervenção objetiva das políticas culturais deve ser compreendida como um 

conjunto de ações de transformação que promova os referenciais simbólicos dos diversos 

grupos com resultados diretos na valorização da autoestima e da autoafirmação dos indivíduos 

envolvidos. O sucesso do diálogo dependerá da participação dos setores civis como ONGs, 

empresas, sindicatos, universidades, meios de comunicação e também da transparência, 

prestação de contas e livre acesso às informações da gestão pública.  
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Através da lente, proporcionada pelas diversas etapas de elaboração do Plano 

Municipal de Cultura, com foco na diversidade cultural, poderemos repensar a complexidade 

da participação da sociedade na cultura e consequente impacto na qualidade da democracia no 

desenvolvimento de relações humanizadoras e éticas, sem disputas entre a sociedade civil e o 

poder público. Contando a história de cada cidadão, conseguimos identificar como foi traçada 

a situação atual do município e, através do diálogo intercultural estabelecer as estratégias para 

lidar com os desafios existentes, além de reconhecer as oportunidades reveladas e 

principalmente agir no contexto de todos os elos culturais de sua criação ao consumo. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É imperativo o empenho na valorização da governança no campo de cultura, 

buscando parceiros no Executivo, no Legislativo e na sociedade civil, quebrando a relação 

patológica entre o público e o privado que verificamos no Brasil contemporâneo – e, como 

reflexo, em Bertioga – motivando o envolvimento em questões abrangentes como patrimônio 

material e imaterial, valores de direito da paz e da cultura cidadã (política, alimentar e 

ecológica) e estimulando a contrução de novos padrões que incluam a cultura de governar, já 

que a inclusão social não se realiza sem a inclusão cultural. 

Estudos sobre dilemas da redistribuição e do reconhecimento, amplamente 

expostos na obra de Nancy Frazer, e seus remédios transfirmativos, podem ser o início de 

uma nova lógica consistente que venha a promover uma reformulação nas dinâmicas hoje 

conhecidas, nas questões de mobilidade, empregabilidade, acesso a serviços básicos e 

possibilidade de expressão. Assim como o envolvimento da comunidade com os espaços 

públicos, promovendo diversidade e convivência, expostos por Ana Carla Fonseca e 

colocados em prática em Medellín e Cidade do México, são aplicáveis às singularidades de 

cada município proporcionando efervescência de criatividade através da essência, do espirito 

da cidade. 

Nunca se discutiu tanto a cidade. Seus problemas que parecem 

intransponíveis, seus desafios que soam inviáveis. Eppur si muove. O 

dinamismo da cidade e sua capacidade de se inventar e reinventar lhe 

permite alinhavar um tecido urbano esgarçado por expansões e retrações. A 

servir-lhe de linha estão questões estruturantes (educação, acesso à 

tecnologia, mobilidade) e iniciativas estimulantes de engajamento, forjando 

elos que promovam a apropriação da cidade por seus habitantes. Só se ama o 

que se conhece; expandir os mapas mentais e afetivos que cada um de nós 

faz de sua cidade a torna una. Cuidar do micro, sentindo-se parte do macro. 
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É esse deslocamento do olhar, da parte para o todo, do produto para o 

processo, da criatividade individual para a inovação urbana, dos mapas 

individuais para os coletivos, que iça as velas da cidade criativa. 

Aproveitemos os bons ventos. (REIS, 2012) 

Ressignificar situações aparentemente problemáticas pode ser a chave da 

experiência evolutiva agregadora, fértil e propícia à inovação. Bertioga tem raízes suficientes 

para sustentar uma árvore frondosa, basta articular e sistematizar o que já existe. 
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RESUMO 

Os direitos sociais são objeto de ampla positivação nos direitos humanos. Contudo, o mesmo 

espaço concedido ao rol de direitos não é emprestado para os chamados mecanismos de 

fiscalização pelos Estados na garantia e efetivação destes direitos. Deste modo, verifica-se, a 

partir do Caso Gonzáles Lluy vs Equador, julgado pela Corte Interamericana, que a ausência 

destes mecanismos não impede que este órgão judicial internacional análise a violação do 

direito social à saúde, ainda que sob a ótica de violação dos chamados direitos civis, tais como 

a garantia do direito à vida. 

 

PALAVRAS-CHAVE: direitos humanos, direito social à saúde, Corte Interamericana de 

Direitos Humanos, Caso Gonzáles Llyu. 

 

ABSTRACT 

Social rights are the subject of widespread human rights positivization. However, the same 

space granted to the list of rights is not lent to the so-called mechanisms of control by the 

States in guaranteeing and realizing these rights. Thus, from the Gonzales Lluy v. Ecuador 

Case, judged by the Inter-American Court, the absence of these mechanisms does not prevent 

this international judicial body from examining the violation of the social right to health, even 

though from the point of view of violation of called civil rights, such as the guarantee of the 

right to life. 

 

KEYWORDS: human rights, social right to health, Inter-American Court of Human Rights, 

Gonzáles Llyu Case. 
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O presente artigo tem o objetivo de analisar se a Corte Interamericana, ante a um 

caso de violação do direito social à saúde previsto expressamente em documentos do sistema 

interamericano, condena o Estado como violador do direito social à saúde impondo 

obrigações para efetivação deste direito, tomando por objeto de estudo a decisão proferida 

pela Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso Gonzales Lluy e outros vs Equador. 

Neste sentido, o presente artigo vale-se do método hipotético-descritivo.  

A Convenção Americana de Direitos Humanos foi editada no ano de 1969, sendo o 

principal documento do Sistema Regional Interamericano de proteção aos Direitos Humanos. 

Trata-se de um documento que estabelece obrigações de respeito, efetivação e proteção aos 

Direitos Humanos pelos Estados signatários, assim como os respectivos direitos. Referido 

tratado particulariza em seu texto um rol extenso dos chamados direitos civis e políticos, 

destinando apenas um de seus dispositivos aos direitos econômicos, sociais e culturais, 

tratando-os de forma genérica e abstrata. Posteriormente, houve a especificação destes direitos 

por meio do Protocolo Adicional de San Salvador. 

Além disso, a Convenção regulamenta a Comissão Interamericana
37

 e cria a Corte 

Interamericana de Direitos Humanos como órgãos destinados à proteção dos Direitos 

Humanos no Sistema Regional. 

Trata-se de um órgão com atribuição específica de Corte de Justiça, cuja finalidade é 

o julgamento de casos envolvendo violações de direitos humanos pelos Estados que 

ratificaram a Convenção, assim como anuíram com a competência da Corte Interamericana 

para exercer o referido mister. 

Neste sentido, pretende-se analisar em que medida a Corte Interamericana de 

Direitos Humanos enfrenta a violação aos chamados Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais, especificamente, o direito social à saúde, tomando-se para a análise o Gonzales 

Lluy e outros vs. Equador. 

Para a realização da pesquisa, foram utilizados artigos científicos e doutrina 

especializada, sendo que se optou pelo método hipotético-dedutivo como norte para o 
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1967. A Carta, por sua vez, estabeleceu que a Comissão seria regulada por uma Convenção, sendo que tal 

convenção é o Pacto de San José da Costa Rica. 
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desenvolvimento do trabalho, já que partiu-se de uma análise doutrinária sobre o 

posicionamento da Corte Interamericana no enfretamento de violação de direitos sociais, 

especificamente, o direito à saúde no âmbito do Sistema Interamericano de Proteção aos 

Direitos Humanos. 

Ante a esta hipótese de pesquisa, o presente artigo está estruturado do seguinte 

modo: no primeiro tópico far-se-á uma breve análise do conceito de direitos humanos e as 

características da interpendência e indivisibilidade; no segundo tópico, se passa a uma análise 

específica do direito social à saúde no sistema interamericano; no terceiro tópico será 

abordada a atuação da Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso Gonzales Lluy e 

outros vs. Equador, apresentando seu escopo e o enfrentamento da Corte Interamericana de 

Direitos Humanos sobre o direito social à saúde, especificamente, em que medida a Corte 

aplica o referido direito; ao final, será apresentada a conclusão.  

 

1 DIREITOS HUMANOS: INDIVISIBILIDADE E INTERDEPENDÊNCIA 

De preâmbulo é preciso destacar que o presente artigo não tem a pretensão de 

realizar uma análise aprofundada de todos os direitos econômicos, sociais e culturais previstos 

nos documentos internacionais elaborados no âmbito do Sistema Interamericano de Direitos 

Humanos, assim como não pretende discutir o conceito e a amplitude dos direitos 

econômicos, sociais e culturais, de modo que tomará por base conceitos previamente 

discutidos pela doutrina sobre a temática. 

Os direitos humanos são conceituados por grande parte da doutrina como sendo 

aqueles frutos da construção histórica da internacionalização da proteção do indivíduo, 

especificamente após a 2ª Guerra Mundial, mediante a positivação de uma série de direitos e 

garantias em documentos chamados de tratados internacionais. 

Nesse sentido, vale destacar definição doutrinária: 

 Geralmente, a terminologia ‘direitos humanos’ é empregada para denominar os 

direitos positivados nas declarações e convenções internacionais, como também as 

exigências básicas relacionadas com a dignidade, a liberdade a igualdade de pessoas 

que não alcançaram um estatuto jurídico positivo. (GUERRA, 2013) 

O processo de internacionalização destes direitos tem início com a Declaração 

Universal de Direitos Humanos, fruto da resolução 217-A da Assembleia Geral da ONU, que 
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abriu as portas para a elaboração de tratados específicos com o objetivo de respeitar, proteger 

e garantir os direitos estabelecidos pelos Estados signatários. A partir da Declaração Universal 

verifica-se um amplo e intensivo processo de positivação destes direitos no âmbito 

internacional, com a elaboração de diversos tratados de direitos humanos, tanto no âmbito do 

chamado Sistema Global/ONU de proteção aos Direitos Humanos, quanto nos Sistemas 

Regionais, especificamente, o Europeu, Americano e Africano. 

Na Declaração Universal de Direitos Humanos nota-se uma preocupação com a 

necessidade de se proteger os direitos humanos da maneira mais ampla possível, na medida 

em que apresenta-se um rol extenso de direitos, tanto os classificados como civis e políticos, 

quanto aqueles chamados econômicos, sociais e culturais, revelando uma preocupação não 

apenas com a universalidade dos referidos direitos - no sentido de que tais direitos pertencem 

a todos os seres humanos, sem distinção (WEIS, 2012) -, mas também com o aspecto da 

interdependência e da indivisibilidade, entre os direitos humanos de diferentes conteúdos 

jurídicos, como é o caso dos direitos civis e dos direitos sociais. 

Entretanto, antes de adentrar na característica da indivisibilidade e da 

interdependência dos direitos humanos, é necessário conceituar, brevemente, os direitos civis 

e políticos e os direitos econômicos, sociais e culturais, apontando as diferenças para que se 

compreenda melhor o objeto do presente estudo. Evidentemente, não se pretende neste curto 

espaço tecer em minúcias acerca da evolução histórica e conceitual dos referidos direitos, mas 

tão somente apresentar o conceito já consolidado, não afastando aqui as eventuais 

divergências doutrinárias acerca da matéria.  

Neste sentido, entende-se por direitos civis e políticos como os direitos relativos às 

liberdades públicas, ou liberdades negativas, frutos das conquistas revolucionárias da 

burguesia (Revolução Francesa e Independência dos Estados Unidos, respectivamente, 1789 e 

1776) em oposição à opressão do Estado Absolutista, de modo a impor limites a atuação 

estatal na esfera de direitos do cidadão. Logo, tais direitos são fruto do liberalismo, de modo 

que que na sua essência visam impossibilitar, ou, ao menos, restringir a atuação do Estado na 

esfera da liberdade do indivíduo (COMPARATO, 2015). São direitos civis e políticos, 

portanto, aqueles chamados de “autonomia” e “defesa”, com uma clara dominação da 

liberdade individual (WEIS, 2012). Com efeito, podem ser indicados como direitos civis e 

políticos os previstos nos artigos 1º a 21º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, ex: 
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direito à vida, direito à integridade física e psíquica, direito à liberdade de expressão e 

pensamento, entre outros. 

Os direitos econômicos, sociais e culturais, por sua vez, têm sua origem histórica em 

meados do século XIX, como consequência do liberalismo e da revolução industrial tendo 

ocorrido uma notória ampliação da desigualdade material entre a burguesia, que dominava os 

meios de produção, e a classe trabalhadora, que vivia uma verdadeira exploração.  

Assim, a partir de movimentos organizados da classe trabalhadora, em oposição ao 

capitalismo, surgem as primeiras conquistas dos direitos trabalhistas e previdenciários, 

culminando assim com a constitucionalização destes direitos chamados de direitos sociais, no 

início do século XX, nas Constituições alemã (1919) e mexicana (1917). Tais direitos 

apresentam como principal característica a atuação positiva do Estado na sua efetivação, a fim 

de reduzir a desigualdade material entre os cidadãos. São exemplos de direitos econômicos, 

sociais e culturais, aqueles previstos nos artigos 22 a 29 da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, ex: direito ao trabalho, direito à educação, entre outros. Logo, é a partir do 

reconhecimento e da concretização destes direitos, que os cidadãos das classes mais 

vulneráveis (incialmente a trabalhadora, que não tem o domínio dos meios de produção e do 

capital e, posteriormente, mulheres, crianças, negros, pessoas com deficiência, entre outras 

vulnerabilidades) poderão exercer as liberdades negativas.  

Neste ponto, é preciso destacar que os direitos humanos apresentam as características 

da indivisibilidade e da interpendência, por exemplo: para que um sujeito possa exercer o 

direito à liberdade de expressão é indispensável que lhe seja assegurada a educação, da 

mesma forma, para que um indivíduo tenha uma vida digna, com sua integridade física e 

psíquica protegidas, é essencial que lhe seja assegurado o direito à saúde. Logo, os direitos 

humanos apresentam as características da indivisibilidade e da interdependência, sendo a 

primeira aquela que determina que os direitos humanos devem ser garantidos em sua 

totalidade, não havendo como ser garantida apenas uma parcela destes direitos, enquanto que 

a segunda característica reflete a realização simultânea dos direitos, não se podendo 

diferenciar direitos civis dos direitos sociais, na medida em que para a realização de um, 

supõe-se a efetivação do outro, e vice-versa (WEIS, 2012). 

Estabelecendo estas premissas, é necessário um panorama de como os direitos 

humanos econômicos, sociais e culturais são dispostos no Sistema Interamericano, para que se 
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possa analisar concretamente a atuação da Corte Interamericana na hipótese concreta de 

violação, tomando por base o Caso Lluy vs Equador, especificamente, no que concerne ao 

direito à saúde. 

 

2 DIREITOS SOCIAIS À SAÚDE NO SISTEMA INTERAMERICANO DE DIREITOS 

HUMANOS 

Conforme acima exposto, levando-se em consideração os limites deste trabalho, são 

direitos humanos aqueles previstos nos tratados internacionais, sendo que no âmbito do 

Sistema Regional Interamericano, existem algumas normativas que visam garantir referidos 

direitos, assim como obrigar os Estados à respectiva implementação. 

O Sistema Interamericano é fruto do pós-guerra, sendo que a regionalização da 

proteção dos direitos humanos, em adição à proteção global, decorre da necessidade de 

melhor especificar as dificuldades de cada Estado para respeitar, proteger e efetivar os direitos 

humanos levando em consideração os aspectos regionais que deixam de ser enxergados 

quando a matéria é tratada de forma global, ante às diferenças marcantes das nações de cada 

continente do globo.  

A Organização dos Estados Americanos (OEA) é criada no ano de 1948, na 9ª 

Conferência Internacional Americana, realizada em Bogotá, na Colômbia, momento em que 

diversos Estados do continente americano se reuniram e elaboraram a Carta da OEA. Nesta 

mesma reunião, editou-se a Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem que, de 

maneira muito similar à Declaração Universal de Direitos Humanos, apresenta um rol extenso 

de direitos humanos, tanto civis e políticos, quanto econômicos, sociais e culturais. 

A Declaração Americana por não apresentar características de tratado internacional, 

não dispunha de força vinculante suficiente para criar obrigações aos Estados, razão pela qual 

chegou-se à conclusão ser necessária a elaboração de um documento, com característica de 

tratado internacional, em que os Estados signatários se obrigavam a respeitar e a implementar 

os direitos nele previstos. Deste modo, em 1969, em San José da Costa Rica, é criada a 

Convenção Americana de Direitos Humanos
38

, sendo ela o principal documento de proteção 

aos direitos humanos. A Convenção representa um marco de positivação dos direitos 
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 O Brasil é signatário da Convenção Americana de Direitos Humanos, tendo ratificado a convenção em 1992, 

sendo incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro, por meio do Decreto Presidencial nº 678/1992. 
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humanos no Sistema Regional Interamericano, especialmente, pelo fato de regulamentar a 

Comissão Interamericana de Direitos e também pelo fato de ter criado a Corte Interamericana 

de Direitos Humanos, sendo tal órgão uma verdadeira Corte de Justiça de direitos humanos, 

com objetivo de atuar em caso de violação de direitos, mediante ações de responsabilização 

internacional. 

Porém, no que concerne ao rol de direitos, nota-se que a Convenção Americana se 

preocupou, particularmente, com o desenvolvimento e proteção dos chamados direitos civis e 

políticos, na medida em que dos 24 dispositivos que dispõem sobre os direitos, 23 são 

destinados a esta espécie, enquanto apenas 1 refere-se aos chamados direitos econômicos, 

sociais e culturais. 

O único dispositivo a tratar dos direitos sociais é o artigo 26, cuja redação é a 

seguinte: Os Estados Partes comprometem-se a adotar providências, tanto no âmbito interno 

como mediante cooperação internacional, especialmente econômica e técnica, a fim de 

conseguir progressivamente a plena efetividade dos direitos que decorrem das normas 

econômicas, sociais e sobre educação, ciência e cultura, constantes da Carta da Organização 

dos Estados Americanos, reformada pelo Protocolo de Buenos Aires, na medida dos recursos 

disponíveis, por via legislativa ou por outros meios apropriados. O conteúdo, como se nota, é 

genérico, não faz qualquer referência específica a direitos, destacando que os Estados 

signatários devem adotar medidas, conforme os recursos disponíveis, para implementar 

progressivamente tais direitos. Vale destacar que referida disposição merece críticas, na 

medida em que passa a ideia de que o Estado pode efetivar os direitos sociais conforme as 

suas possibilidades, sendo uma norma de caráter “programático”, valendo como um ideal a 

ser atingido, o que, evidentemente, não representa toda a construção teórica acerca da 

correção entre os direitos individuais e sociais, na medida em que são indivisíveis e 

interdependentes. 

Tal situação permaneceu por mais de quase duas décadas até que, em 1988, foi 

editado Protocolo Adicional de San Salvador
39

, que trouxe um rol extenso de direitos sociais 

especificando o conteúdo do artigo 26 da Convenção Americana. Os 05 (cinco) primeiros 

dispositivos do Protocolo trazem normas de aplicação ao tratado, assim como as obrigações 

dos Estados Signatários. Do artigo 6º ao artigo 18 há um rol de direitos, sendo que o direito à 

                                                           
39

 O Brasil é signatário do Protocolo de San Salvador, sendo que o referido documento foi incorporado ao 

ordenamento jurídico brasileiro em 1999, por meio do Decreto Presidencial nº 3321/1999. 
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saúde está previsto no artigo 10
40

. Ou seja, o Protocolo de San Salvador cria obrigações de 

implementação à saúde aos Estados, devendo ser garantida tanto em um aspecto individual 

(artigo 10§1º), como coletivo (artigo 10, §2º).  

Apesar da extensão dos dispositivos, o Protocolo não estabeleceu mecanismos de 

proteção dos direitos sociais com a mesma amplitude que há em relação aos direitos civis na 

Convenção Americana, na medida em que o artigo 19 prevê tão somente que cabe aos 

Estados-partes enviar relatórios periódicos (artigo 19, §1º) sobre as medidas progressivas que 

estão sendo adotadas na efetivação dos referidos direitos, assim como recomendações da 

Comissão Interamericana sobre a implementação dos referidos direitos (art. 19, §7º). Os 

únicos direitos sociais que, se violados, podem ser objeto de uma ação de responsabilização 

internacional perante à Corte Interamericana, considerando as disposições expressas do 

Protocolo são os previstos no artigo 8º “a” (organização sindical) e 13 (direito à educação), 

nos termos do artigo 19, §6º
41

.  Deste modo, levando em consideração a interpretação literal 

da Convenção Americana e do Protocolo Adicional, seria possível concluir que a Corte 

Interamericana não poderia, a princípio, enfrentar violações ao direito social à saúde, sendo 

esta a hipótese a ser estudada, tomando por análise a atuação concreta da Corte ante à 

violação do referido direito.  
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 Artigo 10. Direito à saúde 1.Toda pessoa tem direito à saúde, entendida como o gozo do mais alto nível de 

bem‑estar físico, mental e social. 2. A fim de tornar efetivo o direito à saúde, os Estados Partes comprometem‑se 

a reconhecer a saúde como bem público e, especialmente, a adotar as seguintes medidas para garantir este 

direito; a. Atendimento primário de saúde, entendendo‑se como tal a assistência médica essencial colocada ao 

alcance de todas as pessoas e famílias da comunidade; b. Extensão dos benefícios dos serviços de saúde a todas 

as pessoas sujeitas à jurisdição do Estado; c. Total imunização contra as principais doença infecciosas; d. 

Prevenção e tratamento das doenças endêmicas, profissionais e de outra natureza; e. Educação da população 

sobre prevenção e tratamento dos problemas da saúde; f. Satisfação das necessidades de saúde dos grupos de 

mais alto risco e que, por sua situação de pobreza, sejam mais vulneráveis. 
41

 O principal instrumento normativo do sistema interamericano em matéria de DESC é, portanto, o Protocolo de 

San Salvador, que gerou uma determinação do conteúdo do art. 26 da CEDH, explicitando as espécies de direitos 

sociais, em sentido amplo, protegidos no sistema interamericano. Contudo, a essas espécies de direitos somente 

foi conferido o mecanismo de proteção por meio de relatórios periódicos de implementação, apresentados pelos 

Estados signatários ao Secretário-Geral da OEA, que os transmitirá ao Conselho Interamericano Econômico e 

Social e ao Conselho Interamericano da Educação, Ciência e Cultura, a fim de que os examine. Os resultados das 

análises desses relatórios são publicados em relatório anual (art. 19). Somente aos direitos relativos à 

organização sindical e à educação (alínea a do art. 8. e art. 13) foram contemplados com um mecanismo mais 

eficaz de proteção, qual seja, a aplicação do sistema de petições individuais regulado pelos artigos 44 a 51 e 61 a 

69 da CADH10. Desse modo, podemos afirmar que, no sistema interamericano, apesar desse extenso rol de 

direitos sociais garantidos aos indivíduos sujeitos à ação dos Estados signatários da CADH, somente são 

garantidos mecanismos eficazes de proteção a violações aos direitos de liberdade sindical e à educação, já que 

somente estes podem ser objeto de denúncias à Comissão Interamericana de Direitos Humanos (Comissão IDH) 

e, se for o caso, de exame pela Corte IDH, no que se refere a danos coletivos ou individualmente sofridos. 

(MATOS, 2015) 
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3 A CORTE INTERAMERICANA COMO ÓRGÃO JUDICIAL DO SISTEMA 

INTERAMERICANO: O Caso Gonzáles Llyu e outros vs Equador – Análise da 

Violação do Direito à Saúde 

A Corte Interamericana de Direitos Humanos é fruto da criação da própria 

Convenção Americana de Direitos Humanos, cuja regulamentação inicia-se a partir do artigo 

33. Em sua atuação no Sistema Interamericano a Corte exerce duas funções primordiais: a de 

julgar casos de violação de direitos humanos; e, ainda, apresentar pareceres consultivos 

quando questionada por algum país, seja para interpretar dispositivos da Convenção, seja para 

interpretar dispositivos de tratados internacionais dos quais são signatários países que 

compõem o Sistema Interamericano. 

No que toca à função específica de julgar casos de violação de direitos humanos, a 

Corte exerce papel de órgão judiciário, ou seja, diante de um conflito a ela encaminhado (pela 

Comissão Interamericana ou por algum Estado), irá analisar os fatos, os argumentos das 

partes envolvidas e terceiros interessados, colher as provas e aplicar uma sentença, que possui 

força vinculante
42

. Todavia, para que a Corte exerça este papel, é imprescindível que o Estado 

signatário da Convenção, reconheça expressamente esta competência, pois do contrário, a 

Corte não terá competência para atuar. Trata-se, assim, de uma cláusula facultativa da 

Convenção, na medida em que o Estado não está obrigado a reconhecer a competência da 

Corte Interamericana
43

. O Brasil reconheceu a competência da Corte Interamericana em 

dezembro de 1998, por meio do decreto legislativo nº 89/1998. A partir da data do 

reconhecimento da competência, a Corte passa a poder analisar eventuais violações de direitos 

humanos causados por determinado Estado, não podendo se manifestar sobre fatos anteriores 

a este ato. 
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 A Corte Interamericana de Direitos Humanos, valendo-se das lições de André de Carvalho Ramos, exerce uma 

função judicial, cuja jurisdição é subsidiária e complementar a do próprio Estado signatário da Convenção, que 

irá atuar como juiz internacional imparcial e buscar a tutela dos direitos humanos. Referida decisão irá vincular o 

Estado ao seu cumprimento, pois irá restaurar compulsoriamente a legalidade internacional. (RAMOS, 2013). 
43

 “Artigo 62 1. Todo Estado Parte pode, no momento do depósito do seu instrumento de ratificação desta 

Convenção ou de adesão a ela, ou em qualquer momento posterior, declarar que reconhece como obrigatória, de 

pleno direito e sem convenção especial, a competência da Corte em todos os casos relativos à interpretação ou 

aplicação desta Convenção. 2.A declaração pode ser feita incondicionalmente, ou sob condição de reciprocidade, 

por prazo determinado ou para casos específicos.  Deverá ser apresentada ao Secretário-Geral da Organização, 

que encaminhará cópias da mesma aos outros Estados membros da Organização e ao Secretário da Corte. 3. A 

Corte tem competência para conhecer de qualquer caso relativo à interpretação e aplicação das disposições desta 

Convenção que lhe seja submetido, desde que os Estados Partes no caso tenham reconhecido ou reconheçam a 

referida competência, seja por declaração especial, como preveem os incisos anteriores, seja por convenção 

especial.” 
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Destarte, a Corte Interamericana poderá condenar um Estado a uma série de medidas 

(indenizatórias, reparatórias, prestações positivas, dentre outras), quando verificada a violação 

de um direito estabelecido na Convenção Americano de Direitos Humanos ou de outros 

tratados, quando houver autorização normativa para tanto. E este é o ponto nodal, pois, 

conforme acima expostos, o Protocolo Adicional de San Salvador somente atribuiu à Corte a 

competência para analisar violações do direito à educação e direito à sindicalização, não 

havendo qualquer previsão para averiguar violações ao direito à saúde, seja na sua dimensão 

individual, ou coletiva. Esta limitação funcional da Corte causa problemas na sua atuação, na 

medida em que os direitos humanos, reconhecidamente, possuem características de 

interdependência e indivisibilidade, de modo que não há como separar a integridade pessoal 

da proteção ao direito à saúde. Deste modo, ainda que haja a limitação normativa de atuação, 

é preciso verificar se tal circunstância impede a atuação da Corte à violação do direito social à 

saúde; e, também, caso não impeça em que medida a atuação ocorre, ou seja, até que ponto a 

Corte análise a violação deste direito social. Para tanto, este trabalho trará como objeto de 

estudo o Caso Llyu e outros x Equador, sentenciado pela Corte Interamericana em 01 de 

setembro de 2015. 

Neste caso, a Corte analisou situação envolvendo o contágio de HIV da criança Talía 

Gabriela Gonzales Lluy quando tinha 03 (três) anos de idade, causado por uma transfusão de 

sangue proveniente do Banco de Sangue da Cruz Vermelha em uma clínica privada de saúde, 

no ano de 1998, no Equador. Na época dos fatos, a competência para administrar bancos de 

sangue era exclusiva da Cruz Vermelha, por determinação do Ministério da Saúde Pública. 

Tália foi diagnosticada com púrpura trombocitopênica, tendo o médico determinado, 

urgentemente, a transfusão de sangue. Diante disso, a mãe da infante, Teresa, compareceu ao 

banco de sangue da Cruz Vermelha. Contudo, foi lhe dito que precisaria trazer doadores de 

sangue para que a transfusão fosse realizada. Diante disso, Teresa pediu para que conhecidos 

comparecessem na Cruz Vermelha para doar sangue e auxiliar sua filha. Dentre estes 

conhecidos, um deles possuía o vírus HIV. Após a doação, uma enfermeira da Cruz Vermelha 

entregou para Teresa o sangue, sendo as transfusões realizadas em clínica particular. Contudo, 

somente após a transfusão, a Cruz Vermelha examinou as amostras que haviam sido doadas, 

sendo verificado que uma delas estava contaminada com HIV. Posteriormente, Talía foi 

diagnosticada com o vírus, momento em que passou a encontrar diversas dificuldades em sua 

vida, tendo, inclusive, sido discriminada pela escola em que começou a estudar, aos 05 
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(cinco) anos de idade, o que desencadeou toda uma busca de reparações no Poder Judiciário 

local (cível e criminal), até que o caso chegou no âmbito da Corte Interamericana. 

Nessa singra, a Corte Interamericana analisou o caso sobre três perspectivas: o 

direito à vida, à integridade pessoa e saúde, enquanto obrigação de regular, fiscalizar e 

supervisionar os serviço em centro privados de saúde; a disponibilidade, acessibilidade, 

aceitabilidade e qualidade da assistência sanitária no que concerne ao direito à vida e 

integridade pessoa, ambos em relação à criança Talía Lluy; o direito à integridade pessoal dos 

pais de Talía. 

Para este trabalho, os dois primeiros aspectos, nos quais a Corte Interamericana 

verifica a atuação do Estado na obrigação de regulação, fiscalização e controle dos serviços de 

saúde e a disponibilidade da assistência sanitária (fornecimento de medicamentos e tratamento 

médico) para infante Talía são os mais relevantes, na medida em que se verifica o 

imbricamento entre o direito à integridade pessoal e o direito à saúde. Deste modo, não se 

tomará por análise a violação da integridade pessoal dos parentes de Talía. 

De plano, nota-se que a Corte enfrenta o caso, essencialmente, sobre a ótica da 

obrigação de não violar direitos, especificamente, o direito à vida e o direito à integridade 

pessoal, sendo que sob o manto destes direitos faz a análise a questão da saúde pública. Neste 

sentido, a Corte ressalta as características da indivisibilidade e interdependência dos direitos 

humanos. Assim, vale destacar trecho da sentença da Corte Interamericana relacionando a 

obrigação dos Estados de respeitar direitos (artigo 1.1) com a violação do artigo 5.1 

(integridade pessoal) e o direito social à saúde previsto no artigo 10 do Protocolo de San 

Salvador, mantido em sua língua original (espanhol) para que não se perca a essência: 

En lo que respecta a la relación del deber de garantía (artículo 1.1) con el 

artículo 5.1 de la Convención, la Corte ha establecido que el derecho a la 

integridad personal se halla directa e inmediatamente vinculado con la 

atención a la salud humana, y que la falta de atención médica adecuada 

puede conllevar la vulneración del artículo 5.1 de la Convención. En este 

sentido, la Corte ha sostenido que la protección del derecho a la integridad 

personal supone la regulación de los servicios de salud en el ámbito interno, 

así como la implementación de una serie de mecanismos tendientes a tutelar 

la efectividad de dicha regulació. Por esta razón, se debe determinar si en el 

presente caso se garantizó la integridad personal consagrada en el artículo 

5.1 de la Convención en relación con el artículo 1.1 de la misma. Por otra 

parte, la Corte también considera pertinente recordar la interdependencia e 

indivisibilidad existente entre los derechos civiles y políticos y los derechos 

económicos, sociales y culturales, ya que deben ser entendidos integralmente 

como derechos humanos, sin jerarquía entre sí y exigibles en todos los casos 
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ante aquellas autoridades que resulten competentes para ello. Al respecto, la 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece en 

su Artículo XI que toda persona tiene el derecho “a que su salud sea 

preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a […] la asistencia 

médica, correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los de 

la comunidad”. Por su parte, el Artículo 45 de la Carta de la OEA requiere 

que los Estados Miembros “dedi[quen] sus máximos esfuerzos [… para el] 

[d]esarrollo de una política eficiente de seguridad social”. En este sentido, el 

artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, ratificado por el Ecuador el 25 de marzo de 1993 y entrado en 

vigor el 16 de noviembre de 1999, establece que toda persona tiene derecho 

a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, 

mental y social, e indica que la salud es un bien público. 

Deste modo, o órgão judicial do Sistema Interamericano prenuncia que a questão 

será analisada sob o aspecto do direito à integridade pessoal, embora reconheça a inexistência 

de hierarquia entre os direitos civis e sociais, destacando o artigo 10 do Protocolo de San 

Salvador, que trata especificamente do direito à saúde, sendo imperioso reconhecer a 

indivisibilidade e a interpendência destes direitos. Em toda a sua fundamentação, a sentença 

refere-se expressamente à questão da saúde como dever do Estado, especificamente no que 

tange à responsabilidade de fiscalização e controle
44

. Ao concluir sobre a existência de 

violação de direitos humanos no caso concreto, a Corte afirma que o Estado violou a 

obrigação de fiscalização e supervisão da prestação dos serviços de saúde, no que se refere ao 

direito à integridade pessoal e de não pôr em risco a vida de uma pessoa, os quais estão 

previstos no artigo 4º e 5ª da Convenção Americana
45

. 

Outro ponto enfrentando pela Corte Interamericana na sentença tocou na obrigação 

do Estado em prestar assistência sanitária (fornecimento de medicamentos e tratamento 
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 “Al respecto, cabe resaltar que el deber de supervisión y fiscalización es del Estado, aun cuando el servicio de 

salud lo preste una entidad privada. El Estado mantiene la obligación de proveer servicios públicos y de proteger 

el bien público respectivo. Al respecto, la Corte ha establecido que “cuando la atención de salud es pública, es el 

Estado el que presta el servicio directamente a la población […]. El servicio de salud público […] es 

primariamente ofrecido por los hospitales públicos; sin embargo, la iniciativa privada, de forma complementaria, 

y mediante la firma de convenios o contratos, también provee servicios de salud bajo los auspicios del [Estado]. 

En ambas situaciones, ya sea que el paciente esté internado en un hospital público o en un hospital privado que 

tenga um convenio o contrato […], la persona se encuentra bajo cuidado del […] Estado”. Por outra parte, la 

Corte ha citado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para señalar que el Estado mantiene el deber de 

otorgar licencias y ejercer supervisión y el control sobre instituciones privadas. Además, se ha señalado que la 

obligación de fiscalización estatal comprende tanto a servicios prestados por el Estado, directa o indirectamente, 

como a los ofrecidos por particulares.” (Sentença - Caso Lluy vs Equador, 2015) 
45

 “En virtud de lo mencionado en este segmento, dado que son imputables al Estado el tipo de negligencias que 

condujeron al contagio con VIH de Talía Gonzales Lluy, el Ecuador es responsable por la violación de la 

obligación de fiscalización y supervisión de la prestación de servicios de salud, en el marco del derecho a la 

integridad personal y de la obligación de no poner en riesgo la vida, lo cual vulnera los artículos 4 y 5 de la 

Convención Americana em relación con el artículo 1.1 de la misma.” (Sentença - Caso Lluy vs Equador, 2015) 
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médico) para a infante Talía. Neste ponto, a sentença traz em sua fundamentação o texto do 

artigo 10.2 do Protocolo de San Salvador, indicando as medidas que o Estado deve adotar 

para garantir a saúde. Entretanto, a Corte entendeu que não havia provas suficientes de que o 

Estado não estava fornecendo o tratamento médico necessário aos cuidados do vírus HIV, 

razão pela qual considerou que não houve violação de direitos e obrigações pelo Estado do 

Equador. 

Ao final, a Corte Interamericana conclui que o Estado do Equador era responsável 

pela violação do direito à vida e integridade pessoal previstos no artigo 4º e 5º da Convenção 

Americana em relação ao artigo 1.1, em razão da violação da obrigação de fiscalização e 

supervisão da prestação dos serviços de saúde, condenando o Equador a fornecer para a Talía 

tratamento médico e psicológico gratuito, incluindo os medicamentos. Além disso, condenou 

o Equador a capacitar os funcionários de saúde a melhores práticas aos pacientes com vírus 

HIV. 

Verifica-se, portanto, que a Corte Interamericana não deixa de enfrentar a violação 

de um direito social (singularmente na hipótese, o direito à saúde), ainda que limitada 

normativamente pelo Protocolo de San Salvador, isto porque, vale-se das características 

reconhecidas no direito internacional dos direitos humanos, da indivisibilidade e da 

interpendência. Entretanto, a fundamentação da violação acaba sendo restringida à 

demonstração de que, no caso concreto, houve violação ao respeito do direito à vida e 

integridade pessoal, direitos estes que podem ser objeto de análise pela Corte, na medida em 

que são direitos civis previstos expressamente na Convenção Americana de Direitos 

Humanos. Nota-se que a Corte Interamericana condenou o Estado do Equador a fornecer 

tratamento médico gratuito, o que evidentemente se enquadra na obrigação do Estado em 

efetivar o direito à saúde. A Corte Interamericana, não deixa de se imiscuir na análise de 

casos que tratem de direito à saúde e condenando o Estado a obrigação de efetivar o direito, 

ainda que sob a ótica da integridade pessoal. 

Nessa toada, conclui-se que a Corte, no que tange ao direito social à saúde, adota 

uma forma indireta de proteção, valendo-se dos direitos civis e da característica da 

indivisibilidade e da interdependência (PIOVESAN, 2014). 

 

CONCLUSÃO 
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No presente artigo buscou-se analisar a concretização do direito humano à saúde pela 

Corte Interamericana, à luz do Caso Llyu e outros Vs Equador. Para tanto, imprescindível a 

realização de uma digressão sobre a diferença entre o conceito de direitos civis e o de direitos 

sociais, na ótica do direito internacional dos direitos humanos, assim como a interpretação 

destes direitos tomando por base as características da indivisibilidade e da interdependência, 

que permeiam a aplicação dos direitos humanos. 

Superada esta análise, procurou-se apresentar a situação dos direitos sociais no 

Sistema Interamericano de Direitos Humanos, chegando-se ao Protocolo de San Salvador, que 

trata especificamente dos direitos sociais, trazendo em seu artigo 10 o conteúdo do direito à 

saúde. Destacou-se, ainda, que o referido Protocolo, muito embora tenha disposto sobre os 

direitos sociais “cum grano salis”, não andou bem quanto à existência de mecanismos de 

promoção e fiscalização, na medida em que estabeleceu apenas a obrigação de 

encaminhamento de relatórios periódicos pelos Estados signatários, consignando a 

competência da Corte apenas para casos em que há violação ao direito à educação e o direito à 

sindicalização. 

Diante disso, utilizou-se o Caso Gonzales Lluy e outros vs Equador para averiguar 

se, diante das limitações normativas existentes para atuação do Corte Interamericana ante aos 

direitos sociais, referido órgão enfrenta a violação do direito à saúde e de que modo isto 

ocorre. No referido caso, a infante Lluy, após ser diagnosticada com uma grave doença, 

necessitou de uma transfusão de sangue. Todavia, o sangue utilizado estava contaminado pelo 

vírus HIV. Nesse sentido, a Corte Interamericana reconheceu que houve violação ao direito 

social à saúde, mas valeu-se do uso da violação dos direitos ao respeito à vida e integridade 

pessoal, bem como das características da indivisibilidade e da interpendência, para condenar o 

Estado, dentre outras medidas, as fornecer tratamento médico para a vítima da violação. 

Portanto, a Corte Interamericana não se posta de forma omissa diante de uma 

violação de direitos sociais, como é o caso específico do direito à saúde, ainda que limitada 

pela normativa internacional sobre o tema (Convenção Americana e Protocolo de San 

Salvador), buscando implementá-los, diante de uma violação, mediante uma interpretação 

evolutiva concernente à efetivação dos direitos humanos. 

O que se verifica, na verdade, é que o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, 

muito embora tenha produzido, ao longo de décadas, instrumentos normativos com extenso 
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rol de direitos a serem protegidos e efetivados, ainda peca quanto à existência de mecanismos 

eficazes para verificação de violação dos direitos sociais, o que certamente contribui para que 

a Corte Interamericana atue de forma limitada, sendo obrigada a valer-se de técnicas de 

interpretação para atuar ante uma violação de direito, o que evidentemente contribuiu para 

que os Estados signatários destes documentos deixem de implementar adequadamente estes 

direitos. 
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RESUMO 

O presente trabalho refere-se a um estudo realizado sobre o Plano Diretor de 

Desenvolvimento Sustentado do município de Bertioga, São Paulo, Brasil, na disciplina de 

Planejamento Urbano e Regional: Estatuto da Cidade, da Universidade Paulista – UNIP 

Santos, Campus Rangel, com o intuito de contextualizar a implementação e analisar o Plano 

Diretor vigente, anterior ao Estatuto da Cidade e suas consequências no quesito da 

participação social, que tem como resultado a revisão e atualização para o Plano Diretor 

Participativo de 2019. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentado de Bertioga; Estatuto 

da Cidade; Participação Social. 

 

ABSTRACT 

The present work refers to a study about the Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentado of 

Bertioga city, São Paulo, Brazil, in the discipline of Urban and Regional Planning: Estatuto da 

Cidade, from Universidade Paulista – UNIP Santos, Campus Rangel, with the purpose of 

contextualizing the implementation and analyzing the prevailing Master Plan, prior to the 

Estatuto da Cidade and its consequences in the area of social participation, which results in 

the revision and updating of the Plano Diretor Participativo for 2019. 

 

KEYWORDS: Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentado of Bertioga; Estatuto da 

Cidade; Social participation. 

 

INTRODUÇÃO 

O Estatuto da Cidade (BRASIL, 2001) deixa claro a obrigatoriedade de um processo 

de revisão dos Planos Diretores (PD) a cada 10 anos e a Constituição Federal (BRASIL, 

1988) define o PD como instrumento básico da política urbana, sendo obrigatório para 
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cidades acima de 20 mil habitantes. Porém, constatamos que o Plano Diretor vigente do 

município de Bertioga é anterior à implementação do Estatuto e não contempla diversos 

instrumentos legais consolidados no mesmo, que impactam, por exemplo, nas ações 

destinadas à regularização fundiária, moradia popular, uso e ocupação do solo, expansão da 

área urbana, investimentos em infraestrutura, mobilidade urbana, atividades comerciais, além 

dos serviços públicos, como saúde e educação. 

Sendo assim, a pesquisa tem como objetivo analisar o Plano Diretor vigente do ponto 

de vista de seu contexto e do Estatuto da Cidade e suas influências na construção das políticas 

urbanas do município de Bertioga, a fim de firmar a necessidade de aprovação da revisão do 

PD. Como objetivos específicos, almejamos: 1) compreender o desenvolvimento do 

planejamento urbano do final do século XX até os dias atuais, com foco no contexto da 

implementação do PD política urbana de Bertioga; 2) revisar o Plano Diretor vigente com 

base na Constituição Federal e nos instrumentos urbanísticos consolidados no Estatuto da 

Cidade; e 3) investigar a questão da participação social como ferramenta para a construção 

das políticas urbanas da cidade de Bertioga. 

Procuramos focar nas questões referentes ao contexto do Plano Diretor vigente, a 

uma comparação com o posterior Estatuto da Cidade e à necessidade da participação social na 

construção das políticas urbanas utilizando o recorte proposto no estudo da disciplina de 

Planejamento Urbano e Regional – Estatuto da Cidade e, portanto, lançamos mão de nos 

aprofundarmos nas revisões recentes do Plano Diretor e no desenvolvimento urbano ligado a 

empreendimentos imobiliários construídos nas últimas décadas na cidade, que desencadeiam 

importantes discussões, porém são dignos de estudos próprios. 

 

1 OS CAMINHOS DA POLÍTICA URBANA 

O planejamento urbano stricto sensu (VILLAÇA, 1999) e a consolidação de uma 

política urbana eficaz no Brasil transcorrem por um longo e sinuoso caminho, iniciado ainda 

no final do século XIX. Primeiramente, a noção de plano no sentido stricto sensu se apoia em 

preceitos que deram forma e caracterizam o atual planejamento urbano: os objetivos devem 

visar a atingir a maioria da população, sendo o plano capaz de abranger uma grande ou 

significativa parcela do solo urbano, de maneira a promover melhorias aos grupos mais 

necessitados; e é estritamente necessário ter a participação da população, tanto na construção 
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quanto no acompanhamento da execução das ações propostas, para que o plano seja 

direcionado às reais demandas sociais, além de ser continuamente revisado e atualizado 

(VILLAÇA, 1999). 

Porém, até que se chegasse a tal conceito firmado de plano tal qual reconhecemos 

atualmente no discurso dos Planos Diretores, a história do planejamento urbano foi sendo 

construída sobre bases elitistas de controle do uso do solo, politicamente definidas para 

determinar o desenvolvimento de certas áreas estrategicamente exploradas por uma camada 

que detém o poder do capital: a minoria dominante. 

Observando as raízes do planejamento, de acordo com Villaça (1999), as primeiras 

formas de intervenção do Estado no uso e ocupação do solo apareceram com o Zoneamento. 

No fim do século XIX, o crescimento da cidade do Rio de Janeiro, então capital do país, 

culminou em um cenário que seria bastante comum em diversas cidades que se expandiam 

devido às atividades econômicas (em especial, às atividades portuárias e de entreposto 

comercial, como Santos e São Paulo).  

A infraestrutura urbana dessas cidades não era capaz de atender o crescimento 

populacional causado pelo processo migratório e pela consolidação de centros urbanos 

atrativos, forçando uma classe operária a ocupar os interstícios e os espaços abandonados pela 

elite, que sentia a necessidade de expandir para a periferia, a fim de desviar-se das condições 

insalubres que a massiva ocupação dos centros acarretava. A formação dos cortiços (devido 

ao alto preço dos aluguéis e a existência de casarões abandonados pela elite ou que perderam 

sua função de uso) intensificou o quadro agravante da falta de saneamento básico, que 

resultou na disseminação de diversos problemas de saúde, como as epidemias de cólera.  

Logo começaram os combates aos cortiços nas áreas centrais das cidades. As 

primeiras leis de uso e ocupação do solo derivaram da proibição de cortiços e vilas operárias 

em determinadas áreas (VILLAÇA, 1999). Deriva deste quadro também, as primeiras 

intervenções estatais no âmbito da remodelação urbana. No centro do Rio de Janeiro, o 

desmonte do morro do Castelo e a demolição dos cortiços na avenida Rio Branco, projeto do 

então prefeito Pereira Passos (1902-1906), conhecido como “bota-baixo”, expulsou a camada 

operária do centro, promovendo melhorias urbanas com obras de saneamento básico, abertura 

de avenidas e alargamento das existentes, para suprir a demanda de circulação de transportes, 

além de um projeto de embelezamento – fortemente influenciado pela reforma urbana de 



 

112 
 

Haussmann para Paris, entre as décadas de 1850 e 1870, a qual Pereira Passos teve a 

oportunidade de acompanhar durante seus anos de visita à capital francesa (BENCHIMOL, 

1992).  

No começo do século XX, diversas cidades brasileiras passaram por transformações 

urbanas a fim de dar suporte a uma população que vinha crescendo, migrando do campo para 

as cidades e chegando de outros países. Tais movimentos foram impulsionados pela 

industrialização e modernização, atraindo um contingente que nem as grandes cidades, como 

São Paulo e Rio de Janeiro, conseguiriam atender. Logo, a constante necessidade de 

intervenções urbanas a fim de melhorar as condições de fluxo, as questões de saneamento 

básico e organização do solo, culminou em projetos urbanos de instituição de zonas e 

redesenho de vias, alargamento e abertura de avenidas e áreas verdes, ainda pautados em 

experiências estrangeiras de planos de higienização e embelezamento. 

Segundo Villaça (1999), a partir da década de 1930, temos o exemplo do Plano de 

Avenidas para São Paulo, do então prefeito Prestes Maia, dando início aos planos que, ora 

atendiam apenas uma porção do território das cidades, ora focavam em apenas um setor 

público – em grande maioria, o setor de transportes e saneamento básico, o que não permite o 

reconhecimento de tais planos no âmbito do planejamento urbano atual, que visa ao 

atendimento da maioria da população englobando, na construção das políticas públicas, 

problemas de habitação social, demarcação de zonas ambientais preservadas, saúde, 

educação, etc.  

Na década de 1970, os Planos Diretos de Desenvolvimento Integrado (PDDIs) 

seguiam a linha dos “superplanos” que, por sua vez, abrangeram diversos setores, trazendo 

diagnósticos completos, porém sem o cuidado com a aplicação das diretrizes instituídas pelos 

diagnósticos por falta de estruturação de caráter prático, sem a consolidação de princípios 

básicos de um planejamento urbano: prazos, metas, programas, entre outros (VILLAÇA, 

1995). 

As duas décadas que se seguiram foram de suma importância para a construção das 

políticas urbanas da cidade de Bertioga. O Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentado – 

sobre o qual nos debruçaremos em seguida – foi aprovado no final do século XX, em um 

contexto de discussões sobre o planejamento urbano brasileiro em crise (VILLAÇA, 1995). 

Ainda no fim da década de 1980, a Constituição Federal de 1988 apresentou dois capítulos 
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destinados à política urbana. O capítulo 182 trata do desenvolvimento urbano no âmbito da 

organização territorial e institui que munícipios com mais de 20 mil habitantes devem ter seus 

Planos Diretores aprovados em Câmara Municipal. O capítulo 183 foca na regularização 

fundiária ao legalizar a posse de imóveis com até 250 m² a ocupantes que, passados cinco 

anos, não tenham sido contestados pelo proprietário e não possuam outro imóvel, instrumento 

conhecido como Usucapião (BRASIL, 1988).  

Em 2001 foi implementada a Lei federal 10.257/2001 que institui o Estatuto da 

Cidade, apresentando novos instrumentos urbanísticos, de acordo com Rolnik (2001), 

agrupados em três campos: dos novos instrumentos que auxiliam no controle do uso e 

ocupação do solo, com sanções como o Parcelamento, Edificação e Utilização Compulsórios 

(PEUC) e o IPTU Progressivo no Tempo, ambos aplicados em imóveis ociosos ou 

subtilizados a fim de fazer valer a função social da propriedade; da participação democrática, 

instrumentos que necessitam da opinião pública na fase de diagnóstico de problemas e 

demandas que afetam a área a ser estudada e na fase de intervenção e posteriores análises; e o 

campo dos instrumentos de regularização fundiária, como o Usucapião e a Concessão Real de 

Direito de Uso (CDRU), pela justa distribuição e reconhecimento da posse de terras, a fim de 

exercer o direito à cidade e à moradia digna. 

Entendemos que a construção das políticas urbanas no Brasil caminha a passos 

lentos, embora tenha avançado consideravelmente nas últimas décadas do século XX – 

contexto da implementação do PD de Bertioga –  tendo respaldo nas primeiras décadas deste 

século XXI, em grande parte, após a obrigatoriedade da instituição de Planos Diretores para 

os determinados municípios com população acima de 20 mil habitantes e a afirmação da 

necessidade de revisão e atualização dos mesmos, além de oferecer novos instrumentos de 

estruturação e intervenção urbana dispostos no Estatuto da Cidade. 

 

2 O PLANO DIRETOR VIGENTE DE BERTIOGA 

Em 1998 foi aprovado o Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentado de Bertioga - 

PDDS / Bertioga, lei nº 315/1998. Por se tratar de uma lei anterior ao Estatuto da Cidade, 

procuramos analisar semelhanças (devido à contextualização de ambas leis) no discurso do 

PDDS em relação às diretrizes gerais, uso e ocupação do solo, instrumentos urbanísticos e 

gestão democrática do EC.  
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No que concerne às diretrizes gerais, montamos uma tabela comparativa (Tabela 1), 

apresentando o texto do EC na coluna esquerda e as semelhanças encontradas no PD de 

Bertioga à direita.  

DIRETRIZES DO ESTATUTO DA 

CIDADE 2001  

DIRETRIZES PLANO DIRETOR DE 

BERTIOGA 1998 (Semelhanças)  

Garantia do direito a cidades sustentáveis  Art. 3 - II - respeito ao meio ambiente e 

garantias à manutenção da Mata Atlântica;   

Gestão democrática  - 

Cooperação entre os governos, a iniciativa 

privada e os demais setores da sociedade; - 

planejamento do desenvolvimento das 

cidades  

Art. 3 - VIII - promoção do adensamento 

populacional como fórmula capaz de 

viabilizar obras e prestação de serviços 

públicos, num critério de viabilidade 

econômica compatível;   

Oferta adequada de equipamentos urbanos 

e comunitários, transporte e serviços 

públicos  

Art. 4 - III - b) hierarquização do sistema 

viário, com privilégio aos pedestres e oferta 

de áreas próprias para estacionamento de 

veículos automotores e de incremento ao 

uso de ciclovias;  

Ordenação e controle do uso do solo Art. 3 - V - racionalização do uso do solo 

para a perfeita adequação da mancha 

urbana da cidade e viabilização de dotação 

de infraestrutura;  

Complementaridade entre as atividades 

urbanas e rurais  

- 

 

Produção de bens e serviços nos limites da 

sustentabilidade ambiental  

-  

Justa distribuição dos benefícios e ônus da 

urbanização  

-  

Privilégio para investimentos geradores de 

bem-estar geral  

-  

Recuperação, pelo poder público, de 

investimentos que tenham resultado na 

- 
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valorização de imóveis urbanos  

Proteção do meio ambiente natural e do 

patrimônio cultural  

Art. 36. Objetivando a valorização e a 

preservação do patrimônio histórico e 

cultural relevante existente em Bertioga, 

este PDDS prevê a adoção de medidas 

específicas que permitam a salvaguarda 

desses bens patrimoniais da comunidade 

bertioguense [...]  

Audiência do poder público local e da 

população interessada para a implantação 

de empreendimentos impactantes  

-  

Regularização fundiária e urbanização de 

áreas ocupadas por populações de baixa 

renda; - simplificação da legislação  

-  

Isonomia de condições para os agentes 

públicos e privados  

-  

Tabela 1: Comparação entre as diretrizes presentes no EC e no PDDS de Bertioga. Elaborada pelas autoras. 

O Estatuto da Cidade é uma lei federal que trata das bases para a política urbana no 

Brasil, com objetivos relacionados ao direito à cidade e ao exercício da função social da 

cidade e da propriedade. No Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentado de Bertioga, os 

objetivos foram traçados de acordo com o contexto no qual a cidade estava inserida no final 

do século XX: o relativo aumento da população – ainda que a cidade se encontre entre os 

munícipios com menor população da Baixada Santista
49

.  

O crescimento populacional trouxe à tona os conflitos entre expansão urbana e 

preservação ambiental
50

 e, em âmbito mundial, a década de 1990 passou por uma 

conscientização de proteção ao meio ambiente (podemos citar, no ano de 1992, a Conferência 

das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, estabelecendo a Agenda 21, e a 
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16º sessão do Comitê do Patrimônio Mundial, que discutiu a importância da preservação das 

paisagens culturais
51

).  

O conceito de sustentabilidade relacionado ao desenvolvimento urbano entrou em 

pauta nas discussões de muitos planos diretores que estavam em elaboração e Bertioga, 

caracterizada pela porção extensa de Mata Atlântica, aderiu a uma campanha de marketing 

urbano embasada no potencial turístico sustentável e na ocupação da cidade de forma 

controlada
52

, visando à interação entre homem e natureza, ao respeito à população indígena, a 

fim de garantir a harmonia e a preservação cultural. Tal posicionamento aparece, inclusive, 

em alguns dos objetivos do Plano Diretor (Artigo 3º). 

Para atingir os objetivos ligados à ocupação harmoniosa do território, o PDDS 

estabelece diretrizes em quatro setores, sendo o social (Inciso I do Artigo 4º), o que mais se 

aproxima das diretrizes focadas na política urbana diretamente ligada às questões de direito à 

cidade que o Estatuto promove. Dentre as diretrizes, identificamos a implantação de 

habitações de interesse social (HIS), o controle dos assentamentos e a definição de uma 

política habitacional (BERTIOGA, 1998a).  

Quanto ao uso e ocupação do solo, o PDDS de Bertioga institui a Lei Municipal 

317/1998, que define o macrozoneamento da cidade visando ao crescimento ordenado, 

estabelecendo zonas especiais de interesse ambiental, patrimonial, social, dentre outras 

BERTIOGA, 1998b). Esta lei de uso e ocupação do solo (LUOS) trata especificamente das 

zonas de interesse social nos capítulos VIII (Do Planejamento de Terrenos para fins 

Populares), IX (Das Exigências para Habitação Popular em Moradias Econômicas Isoladas) e 

X (Das Exigências para Habitação Popular em Edifícios Pluri-Habitacionais).  

Embora apresente três capítulos que regulam diretrizes focadas à questão 

habitacional, a LUOS não define que os novos loteamentos devem prever áreas destinadas à 

provisão de HIS (novamente, as principais diretrizes se direcionam à ocupação territorial 

harmoniosa, estabelecendo parâmetros de proteção ambiental). 
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Quanto aos instrumentos urbanísticos oferecidos pelo Estatuto da Cidade, já era 

previsto a falta de implementação no discurso do PDDS de Bertioga, por se tratar de uma lei 

anterior à publicação do EC. Porém, vale lembrar que a Constituição Federal de 1988, 

aprovada dez anos antes do PDDS, inclui, nos artigos em que trata da política urbana, o 

Usucapião e a Concessão de Direito Real de Uso (CDRU)
53

, instrumentos que visam à 

regularização fundiária e à garantia do direito à terra, o que demonstra a possibilidade de 

implementação em âmbito de lei municipal, caso o discurso fosse pautado em uma agenda 

mais voltada à política habitacional.  

Entretanto, devido ao contexto no qual a cidade estava inserida, tanto municipal – de 

desenvolvimento e expansão urbana relacionados ao crescimento populacional – como 

mundial – de preservação ambiental e sustentabilidade – o PD de Bertioga ficou atrelou à 

questão ambiental ao controle do uso e ocupação do solo, o que certamente fez a diferença no 

desenvolvimento urbano sustentável do município, atualmente reconhecido. 

 

3 A PARTICIPAÇÃO SOCIAL COMO FERRAMENTA 

Quanto à questão da participação social na política urbana do município de Bertioga, 

o PDDS não institui a necessidade para elaboração, aprovação e fiscalização da 

implementação de tal política. Também ressaltamos que até o momento da aprovação do 

PDDS de Bertioga (1998), os municípios tinham como base os artigos 182 e 183 da 

Constituição Federal de 1988 tratando da política urbana e, embora as discussões travadas na 

década de 1990 resultaram no Estatuto da Cidade (2001) – que define a importância da 

participação popular na construção de propostas de acordo com a demanda social – no fim do 

século XX a questão da gestão democrática por meio da participação social em assembleias e 

audiências ainda não estavam inseridas nas formas de gestão do planejamento urbano.  

O Estatuto da Cidade é responsável por afirmar o papel fundamental da população 

residente tanto na fase de diagnóstico das áreas estudadas, a fim de obter uma leitura digna 

das necessidades de melhorias urbanas e sociais, como na fase de consolidação dos objetivos, 

diretrizes e propostas, assegurando, desta forma, a justiça social e a provisão de medidas 

direcionadas a conter os problemas advindos da urbanização. 
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[...] o Plano passa a ser um espaço de debate dos cidadãos e de definição de 

opções, conscientes e negociadas, por uma estratégia de intervenção no 

território. Não se trata aqui da tradicional fase de “consultas” que os planos 

diretores costumam fazer [...]. O desafio lançado pelo Estatuto incorpora o 

que existe de mais vivo e vibrante no desenvolvimento de nossa democracia 

– a participação direta (e universal) dos cidadãos nos processos decisórios. 

(ROLNIK, 2001, p. 7, grifo nosso) 

Entendemos que essa “espacialização” da ideia de Plano da qual a autora trata busca 

torna-lo concreto, materializado na realização de audiências públicas, assembleias, etc. Em 

relação à questão da gestão democrática presente no discurso do Estatuto da Cidade, Rolnik 

(2001) identifica instrumentos urbanísticos voltados à participação direta da população, na 

elaboração e implementação de intervenções urbanas: o Estudo de Impacto de Vizinhança 

(EIV) e as Operações Urbanas Consorciadas (OUC), que aparecem posteriormente no PD de 

Bertioga. 

Diante da importância da instituição da gestão democrática nos PD que o Estatuto 

firma, o que ocorre na cidade de Bertioga é justamente a falta de coro de participação social 

no processo de aprovação do novo Plano Diretor. A ausência dessa participação nas tomadas 

de decisão junto ao poder público, em especial no que diz respeito à aprovação da revisão do 

PD têm raízes na falta de esclarecimento do papel da sociedade na discussão das políticas 

urbanas, problema encontrado em diversas cidades do Brasil.  

Preocupada com este quadro, e havendo a necessidade de aprovar a atualização do 

PD, a Prefeitura Municipal de Bertioga vem realizando um trabalho intenso no sentido de 

regularizar o problema, por meio das chamadas Rodas de Conversa em todas as regiões do 

Município, além da realização de seminários e a publicação de cartilhas.  

A intenção é levar informações sobre a revisão e a importância do Plano Diretor para 

aqueles que têm interesse em participar da comissão e para a população em geral uma vez que 

seu maior problema para a aprovação do PD é a participação popular. Das trocas de 

informações surgirão as propostas e material de base para as diretrizes do Plano Diretor. Para 

ampliar as fontes de informação à população, a Prefeitura, por meio da Secretaria de 

Planejamento Urbano, fez o lançamento do site e da cartilha online: “Construindo o futuro 

que queremos”.
54
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A fim de tentar instruir a população quanto ao seu papel na construção das políticas 

públicas e, em especial, à necessidade de coro na porcentagem relacionada à aprovação da 

atualização do Plano Diretor, a cartilha exalta a importância da participação da sociedade, 

além de explicar de maneira clara e objetiva a aplicação dos diversos instrumentos 

urbanísticos incorporados no PD atualizado, como o PEUC, o IPTU Progressivo no Tempo, o 

Usucapião, o CUEM, EIV, OUC, etc., antes inexistentes no discurso do PDDS, por razões já 

brevemente discutidas de contextualização da implementação do antigo (embora ainda 

vigente) plano. 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Plano Diretor de Bertioga foi aprovado no ano de 1998, de acordo com as 

demandas da época, em vista do desenvolvimento urbano da cidade, que necessitava de ações 

de regularização de construções já existentes no município e de definição de normas para as 

novas construções, como as leis de zoneamento, uso e ocupação e parcelamento do solo.  

Após breve análise do contexto histórico da implementação do PDDS de Bertioga, 

podemos constatar que o foco das políticas urbanas do munícipio estava atrelado às questões 

de preservação ambiental diante da urbanização, o que resultou na promoção de um 

desenvolvimento urbano sustentável, bastante caro aos olhos de outras cidades, que tiveram 

na experiência de Bertioga um modelo a seguir. 

No que diz respeito às atualizações das políticas urbanas, em decorrência da falta de 

participação da sociedade, entendemos a importância da construção de políticas urbanas em 

conjunto com a população e a necessidade de aplicação dos instrumentos oferecidos pelo 

Estatuto da Cidade que visam à instituição do direito à cidade de forma justa e distribuída, a 

fim de promulgar o planejamento urbano na sua essência, atendendo a maior parte da 

população, dotado de ferramentas capazes de organizar e controlar o desenvolvimento urbano 

de forma sustentável e equilibrada. 

Após esta breve análise, é possível reconhecer os avanços no discurso do Plano 

Diretor de Bertioga que se encontra em pauta para aprovação, mediante a identificação de um 



 

120 
 

esforço da Prefeitura Municipal em aproximar o cidadão aos seus direitos e deveres como 

munícipe e participante da construção das políticas urbanas da cidade, além da incorporação 

dos instrumentos do Estatuto que antes (e por algumas questões já brevemente discutidas) não 

se encontravam no discurso do Plano Diretor do século passado, ainda vigente. A partir de 

agora, estamos diante dos resultados a serem atingidos pela implementação de uma gestão 

democrática, para consolidar a aprovação no Plano Diretor Participativo, previsto para 2019. 
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RESUMO 

O Banco Nacional de Perfis Genéticos, foi criado pelo Decreto nº7.950, de 12 de março de 

2013, em razão da previsão constante na Lei nº 12.654, de 28 de Maio de 2012. Há 

divergência doutrinária acerca da constitucionalidade/inconstitucionalidade da lei, sobre o uso 

de material genético para identificação de acusados. A realização de pesquisas no banco 

genéticos, cuja implantação tornou-se possível, em razão dos avanços da tecnologia de 

informações e da ciência e engenharia computacional. A tecnologia utilizada tem apresentado 

relevantes resultados na identificação de pessoas suspeitas do cometimento de crimes 

elencados na Lei acima citada, com grande eficácia. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Tecnologia, Perfis genéticos, DNA 

ABSTRACT 

The National Bank of Genetic Profiles wascreated by Decree no. 7950, of March 12, 2013, by 

virtue of the provision in Law no. 12654, of May 28, 2012. The jurists are divergent in their 

opinion on the constitutionality/unconstitutionality of that law in regard to the use of genetic 

material to identify suspects. The searches in genetic banks became possible by virtue of the 
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advancements of the information technology and the computing science and engineering. The 

technology used has presented relevant results for the identification of suspects for the crimes 

listed in the mentioned law and proved to be very effective. 

KEYWORDS: Technology, Genetic Profiles, DNA 

 

INTRODUÇÃO 

A ciência genética tem evoluído com uma rapidez impressionante. 

Modernas técnicas para a prolongação da vida do ser humano têm sido descobertas 

pelos geneticistas. 

Já é antiga a interdependência da criminologia, da medicina legal com a ciência 

genética. O exame de DNA ou ADN em português, é uma antiga realidade. 

A Lei nº 12.654/12 prevê a coleta de material biológico para a extração do perfil 

genético do indivíduo, através de técnica adequada e indolor, para a realização de 

comparações moleculares. 

Objetivou-se implantar um banco de dados genético, contendo informações sigilosas 

e necessárias, a fim de permitir a identificação de criminoso condenado por delitos 

violentos de natureza grave ou hediondos, acrescentando-se na Lei de Execuções Penais 

Lei nº 7.210, de 11 de Julho de 1984, por intermédio da Lei nº 7.810/84, o artigo 9-A, que 

possibilita a coleta de material genético de acusados. 

Com a criação do Banco Nacional de Perfis Genéticos, pelo Decreto de nº7.950, de 

12 de Março de 2013, cuja implantação tornou-se possível no Brasil, em razão dos avanços 

da tecnologia de informações e da ciência e engenharia computacional, viabilizou-se a 

identificação criminal de acusados, pelos registros de DNA. 

O banco genético é normalmente formado através de amostras genéticas do 

investigado e de amostras colhidas no local do crime e o principal objetivo segundo o 

Relatório do Comitê Gestor do RIBPG além do compartilhamento de informações e 

cruzamento de dados, entre as polícias técnicas científicas, sobre vestígios e suspeitos de 

praticar crimes, esse banco de dados facilita a apuração de crimes pelas policias, em todo o 
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país, traçando parâmetros a partir de diferentes vestígios biológicos, usualmente coletados 

pela perícia em locais de crime ou no corpo ou roupas de vítimas de agressão, permitindo-

se uma unificação dos processos investigatórios realizados de forma independente, 

obtendo-se informações mais concretas acerca do denominado “modus operandi” dos 

criminosos. 

Até 2015, depois de três anos de sua criação o banco de perfis genéticos era 

subutilizado ou ainda pouco utilizado.
58

 

Dados da Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos, conforme o Relatório de 28 

de novembro de 2017, foram constatadas 376 coincidências confirmadas, auxiliando 436 

investigações. Somente em São Paulo, 98 investigações foram auxiliadas e a Polícia 

Federal foi também contemplada com 143 investigações beneficiadas.
59

 

O referido relatório expõe que a Rede, tem a meta de ter 50% (cinquenta por cento) 

dos condenados, com seus dados genéticos armazenados no banco. 

Recentemente foi noticiada a prisão de um criminoso pela Polícia de São Paulo, 

utilizando a comparação de DNA, pela primeira vez. O perfil genético deste, que não havia 

sido identificado, encontrava-se acondicionado, por cerca de quatro anos até ele ser preso.
60

 

1 OBJETIVO 

A pesquisa realizada pelos autores, objetivou analisar a 

constitucionalidade/inconstitucionalidade da Lei n. Lei nº 12.654, de 28 de Maio de 2012 e 

do Decreto n. Decreto nº7.950, de 12 de março de 2013. 

O objetivo da pesquisa foi identificar a evolução do exame de DNA a partir da 

abordagem da ciência médica e também da doutrina e jurisprudência sul-americana, quanto 

ao aspecto da constitucionalidade/inconstitucionalidade da utilização da criação de banco 
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de perfis genéticos e ao uso de material genético para fins de identificação criminal de 

acusados pela prática de delitos reputados como violentos ou hediondos. 

 

2 METODOLOGIA 

Foi realizada a metodologia de pesquisa exploratória bibliográfica de artigos 

científicos na área do direito e da medicina, no formato eletrônico e coleta de documentos. 

Igualmente foram coletados documentos consubstanciados em julgados proferidos 

pelas cortes sul americanas, procedendo-se à análise qualitativa dos entendimentos e de 

suas conclusões jurisprudenciais. 

 

3 DESENVOLVIMENTO 

Conforme preceitua a lei, a identificação criminal genética poderá ocorrer nas fases: 

investigativa, alcançando a pessoa suspeita de ter praticado determinado delito ou 

processual, atingindo-se o acusado e as pessoas já condenadas criminalmente, em razão da 

prática de crime doloso, com emprego de violência de natureza grave contra pessoa ou por 

delito considerado hediondo, ou seja, durante a fase executória da pena. 

Os juristas tem se manifestado ora pela constitucionalidade e ora pela 

inconstitucionalidade da Lei de n.º 12.654/12, uma vez que a Lei nº 7.810/84, introduziu o 

artigo 9-A, na Lei nº 7.210, de 11 de Julho de 1984 (Lei de execução penal), o qual 

possibilita a coleta de material genético e o armazenamento dos dados, em “software” 

criado para esta finalidade e operado pelo Banco de Perfis Genéticos e divergem também a 

respeito da violação da garantia fundamental de não produzir prova contra si mesmo - 

Nemo Tenetur Se Detegere - ou Princípio da Não Auto- incriminação, prevista no artigo 5º, 

inciso LXIII, da Constituição Federal.
61
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Art. 9

o
-A. Os condenados por crime praticado, dolosamente, com violência de natureza grave contra pessoa, 

ou por qualquer dos crimes previstos no art. 1
o
 da Lei n

o
 8.072, de 25 de julho de 1990, serão submetidos, 

obrigatoriamente, à identificação do perfil genético, mediante extração de DNA - ácido desoxirribonucleico, 

por técnica adequada e indolor. (Incluído pela Lei nº 12.654, de 2012) 
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A primeira corrente, segundo MASSON, Cleber, acompanha a tese do ferimento da 

vedação à autoincriminação. MASSON, Cleber; MARÇAL Vinicius (2017). Esta corrente é 

seguida por Maria Elizabeth Queijo, compreende que a Lei nº 12.654/2012 deverá ser 

declarada inconstitucional em decorrência da garantia contra a autoincriminação. Esclarece 

que, diferentemente do que consta no diploma legal, a finalidade da coleta de material 

biológico não é a de mera identificação criminal, mas sim de comprovação da autoria ou da 

participação da pessoa em algum delito, seja em persecução penal futura ou em tramitação, 

tratando-se, portanto, de objetivo probatório. Assim, sustenta que é notória a possibilidade 

de incidência do nemo tenetur se detegere na perícia realizada com o material biológico do 

investigado/acusado, inexistindo dever de colaboração, tampouco consequências pela 

recusa a se submeter ao ato (QUEIJO, 2012). 

Fernando Moro seguido por Cleber Masson, participam da 2ª corrente, que considera 

a viabilidade da realização compulsória do exame de DNA. Sérgio Moro e Guilherme de 

Souza Nucci, entendem que a identificação criminal não importa em uma aceitação de 

culpa, mas de um procedimento para tornar exclusiva determinada pessoa, direito do 

Estado, evitando-se com isto o nefasto erro judiciário, haja vista que o que se busca, apenas 

é identificar a pessoa que está sob investigação ou respondendo a processo-crime (NUCCI, 

2010). 

Além das questões constitucionais e processuais penais que envolvem a matéria 

objeto deste estudo, ainda há questões relacionadas à bioética, enfatizando alguns autores 

os riscos da utilização da tecnologia para a identificação de criminosos (BONACCORSO, 

2010), esposam o entendimento de que o armazenamento total em banco de dados de 

material biológico e de DNA pode eventualmente ser considerado como condição de 

vulnerabilidade da privacidade dos indivíduos dos doadores, em razão da possibilidade, 

ainda que remota da utilização desse material para outros fins. Conforme Bonaccorso 

(2010) a Declaração de Direitos Internacional sobre Dados Genéticos Humanos, prevê que 

deve ser preservada a privacidade do indivíduo, demonstrando o texto uma preocupação 

com eventual vazamento de dados. 

Para Tavares (2016) haveria uma incoerência entre o texto constitucional e as 

alterações introduzidas pela Lei n. 12.654/12, esta com viés nitidamente violatório dos 

direitos fundamentais do cidadão, tais quais o direito à privacidade, não produção de provas 
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contra si mesmo, presunção de inocência ante o cadastramento “forçoso” do material 

genético da pessoa condenada, a partir da seletividade, sem o estabelecimento pelo 

legislador infraconstitucional de um critério de racionalidade. 

Nos Tribunais estaduais brasileiros observa-se corrente majoritária no sentido de que 

se há consentimento do acusado para a coleta de material genético, não haveria a violação 

da garantia fundamental de não produzir prova contra si mesmo - Princípio da Não 

Autoincriminação, previsto no artigo 5.º, inciso LXIII, da Constituição Federal, 

encontrando-se casos em que há dispensa do exame de DNA no acusado, se houve expresso 

reconhecimento deste pela vítima em juízo. 

O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em Arguição de 

Inconstitucionalidade, julgou constitucional o artigo 9-A da Lei 7.810/84, sustentando a 

constitucionalidade da legislação infraconstitucional referida por constituir-se de avanço 

científico tecnológico a permitir a identificação de pessoas, não comprometendo o princípio 

da presunção da inocência. 

O Superior Tribunal de Justiça, pronunciou-se pela legalidade do artigo 9-A da Lei 

7.810/84, ou seja julgando válida a coleta de material genético para exame de DNA, 

visando a identificação do acusado e o Supremo Tribunal Federal, tem decidido em sede de 

recursos de reclamação que, em razão das violações aos princípios da preservação de 

inocência e da não autoincriminação, o artigo 9-A da Lei nº 7.810/84 seria a princípio 

inconstitucional, mas que poderia ser oportunizada ao acusado a decisão de submeter-se ao 

exame em razão do princípio da discricionariedade (isto porque, o acusado sabedor de sua 

inocência, de não ser o autor do crime, irá preferir provar sua inocência através de dito 

exame). Encontra-se pendente de julgamento a repercussão geral proveniente da 

interposição de Recurso Extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de 

Minas Gerais, nos autos do Agravo em Execução Penal nº 1.0024.05.793047-1/001, para 

análise do mérito da eventual inconstitucionalidade da questão abordada. 

Conforme Corrêa (2017), a Argentina possui um Banco Nacional de Dados Genéticos 

que foi criado a partir da Lei nº 23.511/87. O objetivo inicial era atuar na identificação de 

vítimas de crimes contra a humanidade promovidos pelo governo totalitário que persistiu 

naquele país até 1983. Em 2009, através de Lei nº 26.548/09, foi modificado para permitir 

o uso forense. Em que pese a legislação argentina seja bastante detalhada no tocante aos 
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direitos humanos, admite-se a inspeção corporal e mental com adoção de metodologia 

científica por peritos oficiais, tendo como limite o pudor do acusado. A coleta sanguínea 

também é admitida, desde que seja afastado o perigo à vida, mesmo contra a vontade do 

investigado. Entretanto, as intervenções corporais devem ser realizadas apenas quando 

houver fundada suspeita de autoria. 

Em precedente, a Suprema Corte Argentina decidiu que naquele caso concreto pela 

salvaguarda do dever do Estado de investigar e punir os fatos reputados como crimes, 

especialmente quando, como no caso, o objeto processual pareceria, em princípio, estar 

ligado a um crime contra a humanidade, como no caso de desaparecimento forçado de 

pessoas. No caso examinado, a Corte entendeu que a extração de sangue da suposta vítima 

do evento, mesmo que tal resultasse em alguma restrição de seus direitos, essa restrição 

seria insignificante, na medida em que se adotando os princípios da razoabilidade e 

proporção em relação ao objeto processual tal medida estaria amparada nos poderes 

legítimos do Estado para restringir o exercício de alguns direitos, dentro de um quadro 

razoável, a fim de buscar a eficácia necessária na perseguição do crime (Corte Suprema de 

La Nacion Argentina, 2009). 

Em Chile, foi implantado o Sistema Nacional de ADN, através da Lei Nº 19.970 que 

criou o Sistema Nacional de Registros de ADN -publicada no Diário Oficial do dia 6 de 

outubro de 2004 e cujo projeto de lei, em controle de constitucionalidade perante o 

Tribunal Constitucional do Chile, foi em 19.08.2004, julgado constitucional (Tribunal 

Constitucional do Chile, 2004). 

De se consignar que em Chile, o Código de Processo Penal, já admitia, com 

salvaguardas, a realização de exames corporais no imputado, acusado ou processado, 

dentro dos quais se incluíam os testes biológicos, extrações de sangue ou outros análogos 

para esses exames, o projeto incluiu o DNA, sendo que o acusado não pode se negar aos 

exames de intervenção corporal que abrangem os meios de prova biológicos, como, por 

exemplo, o exame de sangue. Não há divergências a respeito e a coleta de material 

genético, também é realizada após a prolação de sentença condenatória, qualquer que seja a 

pena imposta. Quando as intervenções corporais possam afetar os direitos fundamentais, é 

necessária a prolação de decisão judicial com respeito ao princípio da proporcionalidade, 

respeitando-se a saúde e a integridade física do examinado. 
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Em precedente jurisprudencial, a Corte Constitucional do Peru, decidiu que a coleta 

de material genético do acusado, para identificação deste é legítimo, para a realização do 

fim garantido constitucionalmente que é a proteção do interesse público na investigação do 

delito. Tribunal Constitucional do Peru. 

A dissertação de OLIVEIRA G., NEIDE M. (2014), traz o histórico dos primeiros 

bancos de dados no mundo, explicitando que desde a primeira criação do primeiro banco de 

dados de DNA, na Inglaterra, em 1990, tal ferramenta tem sido de grande importância para 

a redução dos índices de criminalidade, na medida em que se possibilitou a solução de 

casos criminais antigos. Os citados autores ainda expõem que ao se localizar um 

significativo número de amostrar de DNA nos locais das cenas dos delitos, bem como de 

suas vítimas, amplia-se a quantidade de crimes solucionados quando os referidos materiais 

são inseridos nos bancos de dados. Ainda de acordo com os autores: 

[...] A formação de bancos de DNA é uma tendência mundial. 

Espera-se que a aplicação de tais dados leve não somente a um maior 

número de condenações, mas especialmente à redução da 

criminalidade. De acordo com dados da Interpol - a Polícia 

Internacional que atua na investigação de crimes que não se 

restringem às fronteiras de um só país (FERRARI, 2003), no ano de 

2011 dos 163 países membros, 129 utilizavam análises de DNA para 

realizar investigações criminais, sendo que 62 desses países possuem 

bancos de dados de DNA (INTERPOL, 2014). O banco de dados da 

Interpol é composto por perfis de DNA de criminosos, de cenas de 

crimes, de pessoas desaparecidas e corpos não identificados dos 

países membros. Os últimos dados publicados pela Interpol mostram 

que no final de 2013 o banco já tinha sido alimentado com mais de 

140 mil perfis de DNA, dos 69 países membros que compartilharam 

as informações com a Interpol. As pesquisas realizadas no banco de 

dados pelos países membros resultaram em mais de 86 

correspondências somente no ano de 2013. 

 

4 AS PROVAS FÍSICAS QUE VINCULAM O CRIMINOSO COM O CRIME 

Na cena de qualquer crime, uma série de provas físicas pode ser deixada, 

vinculando um criminoso a um crime ou ajudando a reconstruir a sequência de eventos que 

ocorreram. 

Em investigações criminais, alguns fios de cabelo, células da pele, sangue ou outros 
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fluidos corporais podem ser deixados no local e o DNA recolhido a partir dessas amostras 

tem a capacidade de indicar uma solução ao crime. Casos de crimes sexuais considerados 

insolúveis estão começando a ser resolvidos pela análise de DNA de swab. Em vítimas de 

desastres ou catástrofes onde há extrema dificuldade de identificação de restos humanos, o 

uso da técnica de identificação por DNA esclarece as dúvidas (JOBLING; GILL, 2004). 

Assim como os indivíduos têm características únicas que os diferem uns dos outros 

como estatura, cor dos olhos e cabelo, o DNA também possui uma característica única e 

permite distinguir um indivíduo de outros com muito mais precisão e menores chances de 

erro. Cada indivíduo é geneticamente diferente de todos os outros, constituindo uma 

verdadeira “impressão digital genética”, por isso a análise do perfil de DNA é tão 

importante para os cientistas forenses, uma vez que a possibilidade de se encontrarem duas 

pessoas iguais por esse método é de uma em 10 trilhões. 

Muitas vezes a quantidade de DNA disponível para análise é limitada. Com a 

técnica de PCR, o menor vestígio de DNA encontrado pode ser amplificado, aumentando a 

quantidade de material e proporcionando o suficiente para se traçar o perfil genético e, 

assim garantir a análise. 

Nos últimos vinte anos, todas essas descobertas genéticas causaram uma revolução 

nas investigações forenses. A análise do DNA, uma partícula que existe em todos os seres 

vivos e sua variabilidade entre as espécies, abriu uma condição de pesquisa no campo 

jurídico capaz de elucidar casos praticamente sem soluções. (JOBLING; GILL, 2004).  

Em 1865, Gregor Mendel comunicou os resultados de seus estudos com ervilhas 

que estabelecia regras sobre o processo de hereditariedade. Concluiu que ocorria passagem 

de elementos dos genitores para a prole. Tais elementos, mais tardiamente, foram chamados 

de GENES. 

Morgan, no século XX, demonstrou os fenômenos conhecidos como linkage   e 

crossingover. 

Em 1909, Johansen lançou os postulados básicos da Genética que debelaram as 

teorias de Lamarck (teoria dos caracteres adquiridos). Definiu que genótipo era uma 

configuração genética portadora da informação capaz de produzir variações no fenótipo 
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quando havia interação com o ambiente. 

Cada indivíduo da espécie humana tem uma configuração de genes única, exceto 

gêmeos monozigóticos. A partir daí estudos de genes se tornaram importantes para a 

prática forense. 

A Medicina Forense ganhou grande desenvolvimento após a II Guerra Mundial com 

os avanços da Biologia Molecular. Surgiram técnicas para avaliações genéticas dos 

indivíduos através do DNA. 

A “era do DNA” iniciou-se em 1984 com Alec Jeffreys, no Reino Unido, com a 

descoberta de “loci” hipervariáveis e que produziam uma espécie de “impressão digital” de 

DNA. (JEFFREYS; WILSON;THEIN, 1985b) 

A partir daí, iniciou-se a aplicabilidade potencial de tipagens de DNA em amostras 

forenses. Demonstrou-se que nas amostras existia DNA em quantidade suficiente para ser 

testado. 

O primeiro relato de uso de tipagem molecular na medicina forense foi de 1985, no 

caso de um problema de imigração. (JEFFREYS;BROOKFIELD;SEMEONOFF, 1985). 

A seguir, a técnica foi empregada para identificar o estuprador e assassinos de duas 

vítimas. O caso ficou conhecido como ENDERBY e a técnica de tipagem molecular de 

DNA na Criminalística e Medicina Forense ganhou projeção (MOURA-NETO, 1998). 

As vantagens na análise do DNA sobre a sorologia tradicional foram citadas em 

livros e textos, a partir de 1998, podendo o DNA ser aplicado sobre qualquer tipo de 

material biológico, não só sangue. Com estudos de DNA, pequenas quantidades de 

qualquer material – cabelo, saliva, sêmen, tecido, urina ou qualquer outro fluido – poderia, 

agora, ser analisado. 

O exame de DNA é potencialmente discriminatório, devido à sua sensibilidade. A 

tipagem do polimorfismo do DNA através da reação em cadeia de polimerase, dita técnica 

de PCR, pode ser efetuada em pouquíssimas células, com uma excelente acurácia. 

O DNA é um material altamente resistente a fatores ambientais. É uma molécula 

robusta, resistente a ácidos, álcalis, detergentes e a informação da tipagem do DNA é 
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encontrada na sequência de nucleotídeos, e esta, independe da conformação da molécula. 

Sendo assim, material muito antigo pode ser avaliado sem perder sua confiabilidade. 

A maior das vantagens do estudo do DNA está nos casos de violência sexual. O 

DNA do esperma pode ser separado do DNA não espermático por lise diferencial de 

membranas, permitindo a individualização da fonte do sêmen (DAVIES, 1982). 

4.1 ESTRUTURA DO DNA 

O desenvolvimento da técnica de PCR (reação em cadeia de polimerase), a partir de 

1990, proporcionou uma revolução no processo de identificação humana por DNA. 

Permitia que em horas, existissem bilhões de cópias de determinados lócus presentes em 

um determinado fragmento de DNA. O método de PCR foi descrito por Kary Mullis, em 

1985, e atualmente ainda é a melhor técnica usada para leitura de DNA em líquidos 

biológicos (JEFFREYS et all, 1988). 

Um dos marcadores mais utilizados é o microssatélite ou STR (repetições curtas in 

tandem), região repetitiva do DNA obtida por essa técnica. Os marcadores de polimorfismo 

SNPs (Polimorfismos de nucleotídeo Simples) são baseados na substituição de nucleotídeos 

únicos e visam uma posição única no genoma. São mais eficazes para analisar moléculas de 

DNA de má qualidade ou muito degradadas (PENA, 2005). 

As técnicas de PCR são praticamente insensíveis à degradação, uma vez que os loci 

são pequenos e há necessidade de poucas cópias de sequências de DNA antes de amplificar. 

A técnica proporciona uma tipagem rápida e não necessita do uso de southernblot e 

radioisótopos, permitindo automação. (BONNACCORSO, 2005) 

O material biológico deve ser coletado, acondicionado e manipulado de acordo com 

critérios rigorosos, para produzir resultados fidedignos. As amostras de DNA devem ser 

colhidas em quantidades significativas, em nanogramas, e estão sujeitas a sofrer alterações 

que afetem a cadeia de nucleotídeos, modificando a sua estrutura e composição, 

inutilizando o seu uso. Seu acondicionamento deve ser realizado em local seco e em baixa 

temperatura para não comprometer sua atividade biológica. 

Todo procedimento de coleta de material deve ser realizado com base nos 

procedimentos de biossegurança padronizados pela legislação e programas de acreditação 
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laboratorial, afim de proteger o perito e evitar falha humana. Após a coleta e 

acondicionamento, o material e encaminhado para o laboratório e preparado para análise. 

A técnica do PCR, anteriormente citada, permitiu que materiais biológicos 

degradados fossem avaliados e passassem a representar a base que fundamenta a 

identificação humana por DNA. Dentre os principais marcadores genéticos polimórficos as 

repetições curtas in tandem STRs e os polimorfismos de nucleotídeos simples – SNPs – são 

os mais usados. Os processos que geram os microssatélites parecem ser fenômenos que 

ocorrem por falhas no momento da replicação do DNA e aumentam ou reduzem o número 

das unidades de repetição e, apesar disso proporcionar benefícios à população, erros podem 

ocorrer, causando doenças. 

O DNA mitocondrial é transmitido aos descendentes pela mãe e sua molécula é 

mais resistente à degradação do que o DNA nuclear e está presente em várias cópias por 

célula. Sendo assim, quando o processo de identificação dos corpos é complexo – grandes 

desastres, incêndios, explosões – a análise do DNA mitocondrial é feita com a extração de 

restos mortais, enquanto a sequência de interesse é comparada à sequência de irmãos 

maternos ou da própria mãe.  

Apesar das vantagens das técnicas de DNA, existem situações em que esta 

apresenta certas limitações. Os vestígios de outros materiais biológicos ou impurezas 

colhidas com as amostras biológicas, assim como fragmentos de tecidos coloridos, acabam 

por alterar a análise do PCR. A falta de metodologia de análise e a falta de um banco de 

dados de DNA mais completa provocam restrições no nosso país. 

No artigo de (VIRMOND et al 2016) há descrição de que a informação obtida a 

partir de SNPs informativos de fenótipos permite somente prever a probabilidade de 

determinada característica se manifestar no indivíduo. Sendo assim a análise estatística dos 

dados serve para reduzir o número de potenciais suspeitos e não identificar o doador da 

amostra em questão, sendo essa função dos marcadores típicos de identificação, os STRs. 

Para que essa metodologia seja inserida nas rotinas forenses do Brasil, grandes avanços 

ainda precisam acontecer. 

Além disso, a população brasileira é muito miscigenada, gerando uma variedade 

genética, sendo muito heterogênea, e o uso de DNA para determinação de características 
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fenotípicas nessa população ainda é muito inicial. 

Grupos de diferentes regiões do país têm buscado relacionar SNPs previamente 

descritos e associados com a pigmentação do cabelo, pele e olhos na população brasileira e, 

embora alguns desses marcadores tenham se mostrado eficientes, outros não possuem alto 

poder preditivo em uma população tão miscigenada. 

Assim, ainda há muito o que pesquisar e investir para podermos utilizar testes 

preditivos de fenótipo. 

Existe ainda o fato, da falta de preparo humano e equipamentos (insumos) para a 

evolução das pesquisas e da implantação do Banco de DNA com seu pleno funcionamento 

e fidedignidade. 

4.2 DA CONSTITUCIONALIDADE DO BANCO DE PERFIS GENÉTICOS 

Há divergência doutrinária acerca da constitucionalidade/inconstitucionalidade da 

lei, sendo que a pesquisa identificou que em alguns países da América do sul, a legislação 

que criou bancos de perfis genéticos são mais antigas que a brasileira, tendo a 

jurisprudência desses países evoluído para reconhecer que os direitos do Estado em punir 

crimes de manifesta gravidade devem ser sopesados com os direitos fundamentais dos 

acusados, adotando-se os princípios da razoabilidade  e proporção em relação ao objeto 

processual e nesse sentido tal medida estaria amparada nos poderes legítimos do Estado 

para restringir o exercício de alguns direitos, dentro de um quadro razoável, de modo a 

buscar a eficácia necessária na perseguição do crime. 

Encontra-se pendente no Supremo Tribunal Federal o julgamento a respeito da 

repercussão geral, para análise do mérito da eventual inconstitucionalidade da questão 

abordada. 

CONCLUSÃO 

O exame de DNA é potencialmente discriminatório, devido sua sensibilidade. A 

tipagem do polimorfismo do DNA através da reação em cadeia de polimerase, dita técnica 

de PCR, pode ser efetuada em pouquíssimas células, com uma excelente acurácia. 

O método de PCR foi descrito por Kary Mullis, em 1985, e atualmente ainda é a 
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melhor técnica usada para leitura de DNA em líquidos biológicos (JEFFREYS ET AL, 

1988). 

Kayser e Schneider (2009), argumentam que a informação obtida a partir de SNPs 

informativos de fenótipos permite somente prever a probabilidade de determinada 

característica se manifestar no indivíduo, sendo assim a análise estatística dos dados serve 

para reduzir o número de potenciais suspeitos e não identificar o doador da amostra em 

questão, sendo essa função dos marcadores típicos de identificação, os STRs. Para que essa 

metodologia seja inserida nas rotinas forenses do Brasil, grandes avanços ainda precisam 

acontecer. 

A jurisprudência brasileira inclina-se ao entendimento, no sentido de que se há 

consentimento do acusado para a coleta de material genético, não haveria a violação da 

garantia fundamental de não produzir prova contra si mesmo - Nemo Tenetur Se Detegere - 

ou Princípio da Não Autoincriminação, prevista no artigo 5º, inciso LXIII, da Constituição 

Federal, havendo casos em que há dispensa do exame de DNA no acusado, se há expresso 

reconhecimento deste pela vítima em juízo, já na jurisprudência sul americana há forte 

direcionamento no sentido de se aplicar os princípios da proporcionalidade/razoabilidade, 

prestigiando-se o reconhecimento dos direitos do estado de se punir crimes de manifesta 

gravidade, por ser um bem maior que alguns direitos fundamentais. 

Em sendo os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, aplicados pelo 

Supremo Tribunal Federal quando do exercício do controle de constitucionalidade, em 

dado momento a nossa Suprema Corte haverá de decidir finalmente se é constitucional ou 

não a lei, se inconstitucional estaremos diante de um retrocesso, que poderá implicar na 

inviabilidade da adoção desse meio de prova para a identificação criminal, com impactos 

quanto aos investimentos realizados na tecnologia utilizada para a criação do Banco 

Nacional de Perfis Genéticos. 
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RESUMO 

Este trabalho visa à pesquisa dos impactos da migração sobre a criança, no convívio 

social. A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica. A migração tem grave 

impacto na exclusão social da criança, que pode vir a estender-se por toda a vida, 

transformando sua maneira de interagir com as outras pessoas. A capacitação e o 

conhecimento sobre o impacto das mudanças ambientais e socioeconomicoculturais na 

saúde da criança devem ser ampliados pelo estudo do processo de migração. O apoio 

social, por meio de políticas públicas com foco na criança, no adolescente e no jovem, é 

imprescindível para uma migração bem sucedida. 

 

PALAVRAS-CHAVE: criança migrante; exclusão social; migração; saúde da criança 

migrante. 

 

ABSTRACT 

This work aims to investigate the impacts of migration on the child, in social 

interaction. The methodology used was the bibliographical research. Migration has a 

serious impact on the social exclusion of the child, which can extend throughout life, 

transforming their way of interacting with other people. Training and knowledge about 

the impact of environmental and socioeconomic and cultural changes on child health 

should be enhanced by studying the migration process. Social support, through public 
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policies focused on children, adolescents and young people, is essential for a successful 

migration. 

 

KEYWORDS: migrant child; social exclusion; migration; health of migrant children. 

 

INTRODUÇÃO 

Os impactos da migração são ainda mais graves, quando atingem a criança 

migrante. Por ter seu sistema neuronal ainda não desenvolvido, sua adaptação às 

mudanças é muito mais lenta e difícil, pois o centro das decisões ainda não está 

suficientemente amadurecido para avaliar, precisamente, as consequências de tudo que a 

atinge. 

A barreira da língua e da cultura pode ser, para a criança, intransponível, não só 

quando ainda não é adulta, mas pode vir a estender-se por toda a vida, transformando, 

definitivamente, sua maneira de interagir com as outras pessoas. São conhecidos os 

casos de crianças que, tendo migrado para países com língua diversa da materna, 

sofreram bullying físico e psicológico, na escola, o que dificultou sua inclusão social, no 

país estrangeiro, com reflexos até sua vida adulta, tornando-a uma pessoa com grande 

dificuldade de interação e comunicação verbal e, até, prejudicando seu desenvolvimento 

emocional, intelectual e sociocultural, irreversivelmente. 

A criança é muito mais vulnerável que o adulto a mudanças, tanto em relação às 

condições ambientais, como aos fatores psicossociais, que podem vir a interferir em sua 

saúde física e mental, como a migração, que é capaz de alterar os padrões de 

organização familiar, de interação entre a criança e os pais e entre ela e outras crianças e 

professores, na escola. 

Segundo dados obtidos em relatório da ONU (2010), cerca de 214 milhões de 

migrantes vivem fora de seu país de origem, incluindo 33 milhões de crianças e 

adolescentes, que migraram com seus pais, ou sozinhos. Crianças e adolescentes 

também são afetados pela migração, ainda que deixados no país de origem, na medida 

em que um ou os dois genitores migram. 
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O Banco de Dados das Nações Unidas sobre Migração Global (ONU, 2010) 

demonstra que, nos países industrializados, aproximadamente 53% dos migrantes 

internacionais são crianças, adolescentes e jovens, entre 10 e 19 anos. Os países em 

desenvolvimento apresentam 68% dos migrantes internacionais, nessa faixa etária. 

Na África, migrantes menores de 20 anos constituem o maior grupo da 

população total de migrantes, 28%; na Ásia e na Oceania, 20%, nas Américas, 11%, e 

na Europa, 11% (ONU, 2010). 

Este trabalho tem como objetivos estudar, pesquisar e analisar os graves 

impactos da migração sobre a saúde física e mental da criança migrante, cujas 

consequências podem vir a ser definitivas, se não houver intervenção, por meio de apoio 

social, através de políticas públicas com foco específico sobre a criança e sua maior 

dificuldade de adaptação à migração.  

A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica, por meio de relatórios, 

artigos, legislação nacional e internacional, e o método foi o exploratório, hipotético-

dedutivo-descritivo. 

1 OS RISCOS DA MIGRAÇÃO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS 

Crianças, adolescentes e jovens, com ênfase naqueles que não possuem 

documentos, ou separados de suas famílias, podem ser mais vulneráveis que outros 

segmentos sociais a violações de direitos humanos e falta de garantias relativas à 

migração e às políticas a ela relacionadas.  

O Relator Especial das Nações Unidas sobre os Direitos Humanos de Migrantes 

destacou a excepcional vulnerabilidade de crianças, em todas as situações de migração 

(ONU, 2010).  

Uma das maiores preocupações é que crianças, adolescentes e jovens possam 

não usufruir da mesma proteção e dos mesmos direitos de quem vive em determinado 

país, e virem a ser expostos ao risco de discriminação, invisibilidade, exclusão social, 

violência e exploração.  
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2 A CRIANÇA, O ADOLESCENTE E O JOVEM DEVEM SER INCLUÍDOS NA 

FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE MIGRAÇÃO 

Na formulação de políticas públicas de migração, devem-se enfrentar as causas 

básicas da migração, no país de origem (pobreza, discriminação, desigualdade, 

instabilidade, desequilíbrio econômico), incorporando políticas voltadas a crianças, 

adolescentes, jovens, meninas e mulheres, incluindo os que foram abandonados, por 

ocasião da migração de seus familiares (ONU, 2010). 

Observa-se que não há, atualmente, uma política focada nessa faixa etária, assim 

também como não são cumpridos seus direitos econômicos, sociais e culturais. É 

preciso garantir que as políticas públicas de migração atendam aos princípios da 

Convenção e de outros tratados de direitos humanos, onde prevaleçam os interesses da 

criança (ONU, 2010). 

Alguns governos e seus parceiros já trabalham em pesquisas, políticas e 

programas que visam a promover e a proteger os direitos de crianças, adolescentes e 

jovens afetados pela migração:  

Nas Filipinas, o governo desenvolveu políticas e instituições, como a 

Overseas Workers Welfare Administration (Administração de 

Assistência Social a Trabalhadores Estrangeiros), responsável pela 

gestão de um fundo fiduciário que apoia programas de educação e 

capacitação em cuidados de saúde e assistência social e para 

trabalhadores e famílias migrantes. Nesse país, a Administração de 

Emprego no Exterior vem trabalhando também para proteger os 

direitos de migrantes e de famílias deixadas para trás. No México, o 

Sistema Nacional para o Desenvolvimento da Família (SNDF) e o 

Instituto Nacional de Migração (INM) administram em conjunto oito 

unidades de atendimento nos estados fronteiriços do Norte, para 

oferecer a crianças repatriadas serviços essenciais, descanso e 

comunicação com as famílias. Em colaboração com organizações não 

governamentais, o SNDF fornece também uma rede de 27 abrigos 

temporários para proteger crianças e adolescentes desacompanhados. 

Em 2008, foi criada dentro do INM uma unidade especial de agentes 

de proteção à infância, que atualmente conta com mais de 300 

membros. Essa unidade registrou as maiores taxas de detecção e 

resposta em relação a tráfico, exploração sexual, violência e abusos 

praticados contra essas crianças. Na Albânia, um programa lançado 

pelo governo e pela ONU, e apoiado pelo Fundo Espanhol para 

Realização dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, visa a 

fornecer oportunidades de emprego e aperfeiçoar estratégias nacionais 

para emprego e migração de jovens. Por meio de programas de 
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trabalho destinados a jovens em situação de risco, essa iniciativa visa 

principalmente alcançar adolescentes empregados em duas regiões – 

Shkodra e Kukes –, que são caracterizadas por altos níveis de emprego 

informal e de migração de jovens. Além disso, busca aumentar os 

vínculos entre as comunidades de origem e albaneses expatriados, 

utilizando mídias sociais e ferramentas baseadas na internet (ONU, 

2010). 

 

3 MIGRAÇÃO E ESTRESSE 

Não só o sexo, a etnia, a idade, a situação sociocultural, mas também as crenças 

e as expectativas fazem parte da relação saúde-doença, antes e pós migração.  

Estudos do processo migratório, focados nos fatores socioeconômicos, como na 

migração rural-urbana, têm demonstrado que a migração pode contribuir para a 

morbidade e até a mortalidade precoce. O estresse psicológico trazido pelas mudanças 

climáticas, de residência, socioculturais, como também ligado ao fator de 

restabelecimento, no novo país, torna o migrante mais vulnerável aos riscos de doenças, 

pela alta diferença e complexidade do novo ambiente.  

Os migrantes enfrentam riscos ambientais diferentes dos que sofriam antes de 

migrar. Sabe-se que mudanças, nos ambientes físico e cultural, podem modificar o 

funcionamento biológico, emocional e mental do indivíduo exposto a esses fatores. As 

condições econômicas do migrante podem levar o hospedeiro a dificultar sua adaptação 

ao novo local, o que pode prejudicar a saúde física e psíquica do migrante, tornando-a 

uma migração mal sucedida.  

Almeida Filho (1982) é autor de uma pesquisa que trata da relação entre 

migração e estresse, realizada num bairro de Salvador, no Estado da Bahia, Brasil. A 

população estudada consistiu em 1.514 pessoas, a maioria com mais de 25 anos 

(62,9%), com 60,1% de migrantes. Aplicaram-se o Questionário de Morbidade 

Psiquiátrica de Adultos (QMPA) e um questionário para informações pessoais, 

socioeconômicas e do relatório migratório. O estudo mostrou que os dados relativos ao 

estresse, na população migrante (5,14%), eram significativamente mais altos do que na 

população não-migrante (3,21%).  

Boekestitijin (1989) considerou como migração intercultural: 
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O processo paralelo de aprendizagem de significados e habilidades e o 

sentimento de ser aceito tem sido nomeado de "choque cultural". Este 

pode ser avaliado pelo grau de incerteza enfrentado pelo migrante 

após sua chegada a um novo lugar. 

O autor considera como o dilema do migrante a tensão entre a adaptação 

sociocultural e preservação da identidade, conflito psicológico que gera o estresse. 

Richman, Gaviria, Flaherty, Birz e Wintrob (1987) relatam que os processos de 

aculturação podem contribuir para a compreensão do estresse associado à migração. Os 

autores definem aculturação como um processo de contato, conflito e adaptação 

intergrupal, que se podem apresentar sob quatro formas: assimilação, integração, 

separação e marginalização, cada uma com determinado grau de estresse e de possível 

risco à saúde.  

Richman et al. (1987) relatam outro modelo de aculturação, que implica duas 

dimensões: lealdade étnica e consciência cultural, que poderiam determinar a conduta 

social, a partir de escolhas por ações mais ou menos aceitas pela sociedade, cada qual 

associada a um determinado grau de estresse.  

A adaptação a um novo ambiente depende do grau de diferença cultural entre o 

migrante e o hospedeiro e o grau de consciência do migrante sobre essas diferenças. Só 

com a consciência, haverá o estresse associado. 

Palinkas e Pickwell (1995) assinalam que a aculturação tem sido considerada, 

em epidemiologia, como um fator de risco para doenças crônicas, daí considerarem 

importante: 

 a) destacar aculturação em uma perspectiva processual e em uma 

perspectiva estrutural; 

 b) considerar aculturação como uma experiência individual e de 

grupo, de conflito e negociação entre os dois sistemas de 

comportamentos e crenças;  

c) medir aculturação longitudinalmente e a partir da narrativa;  

d) considerar que a aculturação, mais do que um risco permanente, 

pode promover saúde, quando possibilita o acesso a alternativas de 

atenção, elimina comportamentos de risco e incentiva a adoção de 

comportamentos saudáveis.  

Entendem os autores que, dessa forma, o processo de aculturação não seria 

necessariamente negativo, podendo integrar-se num "biculturalismo", sem prejuízo ao 

bem-estar.  
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Se a rejeição aos valores do hospedeiro, porém, for de tal envergadura, a ponto 

de interferir nas relações sociais e na criação de novos relacionamentos, a migração 

pode tornar-se mal sucedida, um fracasso na tentativa de buscar um melhor padrão de 

vida.  

 

4. MIGRAÇÃO E SAÚDE 

Na área do cuidado materno-infantil, Lynam (1985) pesquisou um grupo de 

mulheres migrantes, no Canadá, separando as fontes de apoio em três grupos: pessoas 

próximas (familiares e pessoas com contato diário), pessoas do meio (parte da 

comunidade étnica, religiosa, com valores culturais comuns) e estranhos (agências e 

instituições). O autor concluiu que a interação com os estranhos dependia da 

compreensão dos valores culturais locais e da consciência em participar de um círculo 

maior das relações sociais. Lynam também percebeu que a familiaridade dos outros com 

as próprias experiências era o elemento mais importante, nas decisões das mulheres em 

buscar apoio e estabelecer relações mais estreitas. 

 

5. MIGRAÇÃO E ESTRESSE NO CONTEXTO DA SAÚDE FAMILIAR. 

O impacto do ambiente psicossocial sobre a saúde infantil pode ser objeto de 

cuidado dos profissionais de saúde na ação clínica, mas tal impacto ainda não foi 

mensurado, como objeto da saúde coletiva.  

Na área do cuidado à criança, a literatura mostra que o nível educacional dos 

pais, o grau de assimilação cognitiva e social, a presença de alternativas de atenção 

extra-familiares, o uso regular de cuidado médico e os hábitos nutricionais da família 

são alguns dos fatores principais que interferem na adaptação a um novo ambiente com 

reflexos sobre a saúde da criança.  

Os estudos que tratam das relações entre a migração e a saúde da criança ainda 

são raros. Aronowitz (1984), em revisão de literatura sobre ajustamento social e 

emocional em crianças que migraram, ressaltou o estresse como inerente à migração:  

As crianças migrantes foram, em geral, consideradas mais isoladas e 

menos aceitas pelos seus contatos. Estudos de prevalência citam 
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desvios e distúrbios de comportamento, relatados pelos professores, 

como a ocorrência de resultados nas medidas de ansiedade, 

agressividade, tolerância à frustração, auto-estima e relacionamento 

com pares que indicam o impacto negativo do estresse sobre as 

crianças migrantes. É oportuno considerar que o ajustamento e 

adaptação da criança migrante depende da qualidade dos fatores 

ambientais que encontra, com resultados positivos ou negativos sobre 

sua saúde, ao invés de se estabelecer, como se fazia, que o processo de 

adaptação gera invariavelmente problemas emocionais e/ou psíquicos.  

Quadros ansiosos, durante o primeiro ano da chegada ao novo local, com 

experiências de separação como conseqüência da migração, têm sido observados com 

frequência.  

Na escola, as situações estressoras com as maiores médias de impacto estão 

concentradas nos domínios do relacionamento com os colegas, novo ambiente, novo 

local, nova escola, adaptação às novas demandas do contexto escolar, principalmente se 

incluir uma nova língua, e a relação família-escola (MATURANO, 2013). 

Relevante investigar a relação entre situações estressantes ligadas ao processo 

migratório e a condição de saúde da criança, como também estudar o funcionamento e a 

organização familiar, na migração, para que se possam obter dados mais precisos e 

atualizados sobre os efeitos e os mecanismos que possam alterar o bem-estar da criança.  

Boyce (1985) sintetizou o tema nos seguintes tópicos: 

 a) as famílias representam o contexto social primário onde as crianças 

vivenciam suporte social;  

b) diversas características e circunstâncias familiares influenciam a 

condição de saúde, como: competência, organização/desorganização, 

características estruturais, aspectos qualitativos dos relacionamentos 

internos e externos da família, resignação nos períodos de estresse e 

utilização de serviços de saúde da criança;  

c) uma hipótese que trate do elemento comum às diferentes funções 

do suporte social em saúde da criança deve considerar a necessidade 

de estabilidade; a aquisição de um "senso de permanência e 

continuidade" é tomado como elemento relevante no modo como a 

família se relaciona com o ambiente social; 

d) a ação dos fatores associados ao estresse e a função mediadora do 

suporte podem modificar o padrão de satisfação dessa necessidade de 

estabilidade e consequentemente a suscetibilidade aos problemas de 

saúde. 

Brockergoff (1995) publicou um estudo onde usou os resultados de 15 censos 

demográficos sobre se a migração rural-urbana, em países em desenvolvimento, estaria 

relacionada à maior mortalidade das crianças, a partir do momento da instalação dos 
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migrantes, nos novos locais. Os resultados indicaram que os filhos de mulheres 

migrantes têm uma pior saúde que as demais crianças e o risco de morte, na infância, 

independe de atributos da criança, dos pais e da moradia, mas é até 45% maior, 

considerando o tempo, desde a migração da mãe.  

 

CONSIDERAÇOES FINAIS 

Na área do cuidado materno-infantil, mais especificamente na atenção básica à 

saúde, as instituições de saúde devem entender que migrantes vindos de áreas onde os 

serviços médicos são precários ou que apresentavam pouca utilização de serviços, em 

seus locais de origem, podem não possuir o conhecimento necessário para a 

compreensão e a assimilação das recomendações em saúde (ONU, 2010). 

O nível educacional e o padrão sócio-econômico dos pais e responsáveis e sua 

percepção dos problemas de saúde da criança, suas decisões sobre cuidados à saúde, os 

serviços necessários e adesão às rotinas em saúde, podem contribuir para ampliar a 

efetividade das ações individuais e coletivas de promoção da saúde.  

O entendimento das relações entre estresse e saúde e o apoio social devem 

nortear o planejamento adequado de programas e ações de educação e comunicação em 

saúde. 

Esse trabalho demonstra que a capacitação e o conhecimento sobre o impacto 

das mudanças ambientais e socioeconomicoculturais na saúde da criança devem ser 

ampliados por pesquisas e pelo estudo do processo de migração, e como interfere na 

relação estresse-doença, ressaltando que o apoio social, por meio de políticas públicas 

com foco na criança, no adolescente e no jovem, são imprescindíveis para uma 

migração bem sucedida. 
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RESUMO 

Este artigo relata as tendências do Poder Judiciário frente às demandas sobre judicialização do 

direito à saúde, por meio de um estudo de processos judiciais cíveis relativos à assistência em 

saúde na cidade de Santos. Por judicialização do direito à saúde, entende-se a judicialização 

de variadas prestações de saúde. Trata-se de um estudo exploratório, descritivo, longitudinal, 

com uso de técnicas mistas de levantamento e análise dos dados coletados no distribuidor 

cível do Fórum de Santos, junto ao site do TJSP. Foram coletadas e analisadas 1828 ações 

contra iniciativa privada, planos de saúde e hospitais privados, que correspondem a 99% do 

total de casos de judicialização da saúde, distribuídos no período entre 2012 e 2017 e  apenas 

13 ações (menos de 1%) referem-se a processos distribuídas na comarca, contra os entes 

públicos municipais e estaduais, demonstrando baixo conhecimento por parte da população 

carente, da responsabilidade dos municípios, inclusive constitucional, de garantir a saúde ao 

munícipe. Os resultados indicam que os principais pedidos foram de antecipação da tutela, 

obrigação de fazer, reparação de dano / erro médico (material e moral), inadimplemento e 

interpretação de contrato. A quase totalidade dos processos é apresentado por advogado 

particular, entretanto, a grande maioria dos requerentes, pedem os benefícios da gratuidade da 

justiça processual. Os resultados da pesquisa confirmam que é um fenômeno das elites e que a 

judicialização da saúde veio para ficar, pois cresce ano a ano o número de processos no 

judiciário Santista, envolvendo o tema. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Judicialização. Direito à Saúde. Decisões Judiciais. Políticas de 

saúde.  

 

ABSTRACT 

This article reports the tendencies of the Judiciary to the demands on the judicialization of the 

right to health, through a study of civil judicial processes related to health care in the city of 

Santos. By judicialization of the right to health, it means the judicialization of various health 
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benefits. It is an exploratory, descriptive, longitudinal study, using mixed survey techniques 

and data analysis collected at the civil distributor of the Santos Forum, next to the TJSP 

website. A total of 1828 actions against private initiative, health plans and private hospitals 

were collected and analyzed, corresponding to 99% of the total cases of health judicialization, 

distributed between 2012 and 2017 and only 13 actions (less than 1% municipal and state 

public entities, demonstrating that the poor population does not know the responsibility of 

municipalities, including constitutional ones, to guarantee the health of the citizen. The results 

indicate that the main requests were anticipation of the guardianship, obligation to do, repair 

of damage / medical error (material and moral), default and interpretation of contract. Almost 

all cases are filed by private attorney, however, the vast majority of applicants, claim the 

benefits of free process justice. The results of the research confirm that it is an phenomenon of 

elites and that the judicialization of health has come to stay, as the number of lawsuits in the 

Santista judiciary grows, involving the theme. 

 

KEYWORDS: Judiciary. Right to Health. Judicial Decisions. Health policies. 

 

INTRODUÇÃO 

A judicialização da saúde é relativamente recente no Brasil. Deveria representar a 

busca do Judiciário como a última alternativa para obtenção de medicamento ou tratamento, 

entretanto, não é o que vem ocorrendo. A Justiça tornou-se uma das vias mais utilizadas para 

resolver problemas de acesso a medicamentos, próteses e vagas para internação nos hospitais 

privados e públicos, muitas vezes, orientadas por médicos ou hospitais que não conseguem 

resolver o problema de forma administrativa junto aos Planos de saúde e SUS. As demandas 

judiciais são dirigidas a dois endereços: empresas de planos de saúde e SUS.  

Dispõe o artigo 196 da Constituição Federal que “A saúde é direito de todos e dever do 

Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a 

promoção, proteção e recuperação”. Examinando-se a estrutura constitucional brasileira para 

garantia da saúde como direito de todos, conclui-se que a promoção dessa responsabilidade é 

facilitada pela enumeração das competências municipais em matéria de saúde. 

No Brasil, a competência para legislar sobre "proteção e defesa da saúde" é 

concorrente, da União, dos Estados e do Distrito Federal (Constituição Federal, art. 24, XII) e 

dos Municípios (Constituição Federal, art. 30, II). Isso significa que cabe à União apenas o 

estabelecimento de normas gerais sobre o assunto (art. 24, parág.1
o
). Os Estados, que formam 



 
 

 

a República Federativa do Brasil (art.1
o
), são competentes para suplementar a legislação posta 

pela União que, não é demais acentuar, limitar-se-á a estabelecer normas gerais (art. 24, 

parág. 1
o e 2

o
). Esse parece ser o principal papel reservado aos Estados na estrutura 

constitucional da saúde no Brasil. E, cabe aos Municípios, entidades que formam juntamente 

com os Estados, segundo o texto constitucional, a República Federativa do Brasil (art.1
o
), 

legislar sobre todos os assuntos de interesse local (art. 30, I). Para fazer da saúde um direito 

social de todos, cuidando, protegendo, defendendo e atendendo-a, a Constituição reconheceu 

a relevância pública das ações e serviços de saúde (art. 197), definindo um sistema único (art. 

198) cujas atribuições enumeradas são: 

I - controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e 

participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunológicos, hemoderivados e 

outros insumos; 

II - executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do 

trabalhador; 

III - ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde; 

IV - participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico; 

V - incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico; 

VI - fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem 

como bebidas e água para consumo humano; 

VII - participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de 

substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos; 

VIII - colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho (art. 200). 

Portanto, assim como à União, também cabem aos Estados e Municípios Brasileiros, o 

dever de prover, assegurar, legislar e atender a população, prestando assistência na proteção e 

defesa da saúde. Pouquíssimos são os processos envolvendo saúde pública promovidos contra 

o município ou estado.  

As tutelas aos planos privados de saúde não são inesperadas e têm sido interpretadas 

como estratégia de defesa de usuários contra a mesquinharia das empresas que os 



 
 

 

comercializam. Os planos de saúde já contam com pequeno, porém crescente, número de 

ações distribuídas por seus usuários, embutindo esse prejuízo em seus custos. 

Entretanto, a judicialização da saúde é uma questão mais ampla e diversa de 

reclamações de bens e direitos nos tribunais: são insumos, instalações, medicamentos, 

assistência em saúde, entre outras demandas a serem protegidas pelo princípio do direito à 

saúde. A origem da questão é incerta, tanto pela falta de estudos empíricos sistemáticos e 

comparativos no país, quanto pela amplitude da judicialização e seus diferentes níveis de 

expressão nos Tribunais. Em consequência, existem argumentos distintos para analisar as 

implicações da judicialização do direito à saúde no país: de um lado, se anuncia a 

possibilidade de efetivação do direito, mas, por outro, há o risco de a judicialização ser uma 

interferência indevida do Judiciário nas políticas privadas e públicas de saúde, caso a decisão 

judicial não seja munida de informações suficientes para uma correta avaliação quanto à 

viabilidade e adequação técnica e orçamentária do bem demandado. Segundo reportagem do 

Jornal O Globo, publicada em 20/01/2014: 

Nos últimos anos, as razões do Poder Judiciário e as das instituições que 

administram o SUS sobre as garantias assistenciais foram expostas e 

debatidas. Os aspectos mais polêmicos dos processos judiciais eram as 

imposições ao SUS para pagar medicamentos muito caros, off-label, eficácia 

questionável para doenças crônicas como cânceres, hepatites, diabetes e 

tratamentos onerosos ou controvertidos para casos situados nas fronteiras 

dos problemas estéticos, reprodutivos e sexuais. Ambos os lados se mexeram 

um pouco: o Judiciário organizou fóruns judiciais com especialistas da saúde 

pública para orientar as decisões dos magistrados, e o Ministério da Saúde 

formulou e aprovou uma legislação que procura ordenar mais efetivamente a 

incorporação de tecnologias no SUS. Esse ponto de acomodação responde às 

controvérsias sobre o Poder Judiciário ser visto como uma porta de entrada 

inadequada para a disseminação de tecnologias não testadas devidamente ou 

cujas indicações específicas não tenham sido observadas por quem as 

prescreveu. 

Contudo, a corrida ao Poder Judiciário para solicitar uma vaga em UTI, 

marcar cirurgias ou para conseguir determinado medicamento básico não 

diminuiu. O drama cotidiano de todas as instituições envolvidas com a saúde 

pública e com parte da privada no Brasil é o de tentar evitar a morte de uma 

pessoa e prejudicar tantas outras que também aguardam por cuidados 

emergenciais. 

Para tentar proteger seus pacientes, os profissionais da saúde passaram a 

sugerir a busca da Justiça. Enquanto as vias administrativas são lentas e a 

burocracia da saúde costuma mostrar-se insensível às necessidades 

individuais imediatas, o atendimento nos plantões judiciários é célere. Ainda 

assim, as ações judiciais direcionadas à ponta dos serviços também não 

conseguem romper determinadas barreiras assistenciais estruturais. A 

garantia de ações essenciais à manutenção da vida requer suficiência e boa 



 
 

 

gestão de recursos físicos, humanos e financeiros que não estão disponíveis. 

A elevação da carga tributária não redundou no incremento de investimentos 

na saúde pública. O orçamento estimado para o SUS em 2013 restringe os 

gastos por habitante a R$ 2,5 por dia. Pagar mais impostos e ter serviços 

públicos de má qualidade estabelece um circuito perverso que desqualifica 

os fundamentos de justiça e democracia. 

Alguns estudos nacionais mostram que o principal bem judicializado nos tribunais são 

os medicamentos. Estes dados devem ser considerados com cautela, uma vez que adotam 

diferentes metodologias de recuperação das evidências e não há estudos comparativos ou de 

âmbito nacional. A política de assistência farmacêutica apresenta uma série de desafios 

quanto ao desenho, operacionalização, atualização das listas de medicamentos distribuídos 

pelo Sistema Único de Saúde, transparência de protocolos clínicos, ausência de instâncias 

recursais, celeridade nas decisões, articulação com outras esferas de fiscalização e registro. 

No entanto, não é toda demanda por assistência em saúde que decorre de necessidades, por 

isso, nem toda demanda deve ser atendida pelas políticas de saúde. Entre necessidade, 

demanda e acesso há o desenho da política com os critérios de eficácia, eficiência, segurança 

e uso racional dos recursos públicos e da informação. 

No fenômeno da judicialização, ocorre a transferência do poder para juízes e tribunais 

o que implica em “alterações significativas na linguagem, na argumentação e, especialmente, 

no modo de participação da sociedade” (Barroso, 2009, p. 2). 

A judicialização decorre, segundo Barroso, de três principais causas: a primeira delas é 

a própria redemocratização do país, que recuperou as garantias da magistratura e alçou o 

Judiciário a um verdadeiro poder político. O exercício da democracia permitiu que um maior 

número de pessoas pudesse exercer a cidadania buscando o Judiciário para a proteção de seus 

direitos e interesses. 

Os direitos de prestação positiva pelo Estado assegurados na Constituição da 

República são uma segunda causa da crescente judicialização, porque uma vez que se tem um 

direito disciplinado em uma norma constitucional, ele se transforma potencialmente em uma 

pretensão jurídica, que pode ser formulada sob a forma de ação judicial. Como exemplo: a 

Constituição garante a saúde como direito de todos. É possível judicializar a exigência desse 

direito, levando ao Poder Judiciário o debate sobre ações concretas nas quais esse direito 

possa ser ameaçado ou sobre as políticas públicas que objetivam dar materialidade. 



 
 

 

A terceira e última causa para a judicialização, segundo Barroso, é o sistema brasileiro 

de controle de constitucionalidade. O Brasil adota dois sistemas de controle de 

constitucionalidade, um incidental e difuso e outro concentrado ou por ação direta. Isso 

significa que se pode questionar a constitucionalidade de qualquer lei perante qualquer juiz ou 

tribunal em um caso concreto ou por ação direta perante o Supremo Tribunal Federal. Nesse 

último caso, apenas algumas entidades públicas e privadas, previstas no art. 103 da 

Constituição da República, têm tal prerrogativa de ação. 

Esses desafios podem se caracterizar como falhas da política pública da saúde (por 

exemplo, se o bem demandado já é objeto de uma política pública, mas sua obtenção não foi 

possível ou foi inadequada através da esfera administrativa), e até mesmo entraves à 

compreensão da política para sua operacionalização nas diferentes esferas do Poder Público, 

gerando como resultado, que a judicialização tanto pode ser um recurso para a garantia do que 

é justo em se tratando de saúde, quanto uma interferência indevida do Poder Judiciário no 

funcionamento da política de saúde, extrapolando em prol de um único indivíduo, com a 

concessão liminar de tratamento ou medicamento de alto custo, orçamento que contemplaria a 

uma coletividade de enfermos com a mesma patologia. 

Além disso, há também a judicialização da assistência em saúde, casos em que o 

indivíduo procura a justiça para garantir seu acesso ao Sistema Público de Saúde. Apesar de 

pouco estudado no Brasil, não se deve confundir esses dois bens judicializados, pois apontam 

para questões totalmente diferentes. 

A vasta maioria dos países com sistema universal de saúde não garante o direito à 

saúde, mas o direito aos serviços de saúde. O Brasil experimenta um quadro original no 

cenário internacional da última década de judicialização da política de saúde em países com 

sistemas universais públicos – aqui, o bem protegido é o direito à saúde. Há um caráter pouco 

evidente do conceito de saúde para a resolução deste conflito. Parte importante da 

judicialização do direito à saúde não visa garantir o direito à vida, mas sustenta-se em outro 

princípio ainda mais abstrato, que é o da dignidade da pessoa humana. A saúde não seria um 

fim em si mesmo, mas um meio para a garantia da dignidade. E nesse contexto argumentativo 

e de encontro tenso entre a implementação da política e a busca crescente pelo Poder 

Judiciário para acesso assistência à saúde, que este artigo visa apurar o fenômeno jurídico por 

meio do qual se averigua a quantidade de casos sobre a mesma matéria que estão sendo 



 
 

 

conduzidos ao Poder Judiciário Estadual para que lá busquem e/ou encontrem uma resolução 

tendo a comarca de Santos como unidade de análise. 

Trata-se de um estudo exploratório e descritivo, com uso de técnicas mistas de 

levantamento, coleta e análise dos dados coletados no distribuidor cível do Fórum Estadual de 

Santos, junto ao site do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) envolvendo questões 

relativas à saúde pública e privada. A pesquisa foi realizada em três etapas: na primeira, foram 

quantificados os processos envolvendo acesso à saúde em Santos. Na segunda, foi analisado 

cada processo individualmente; e na última, foram apurados os resultados. 

Foram coletadas 1840 ações contra a iniciativa pública e privada, sendo analisadas por 

amostragem apenas 10% deste total. Foi constatado que as ações promovidas contra planos de 

saúde e hospitais locais, correspondem a 99% do total de casos de judicialização da saúde 

distribuídos no período de seis anos pesquisado e apenas 13 processos referem-se a ações 

distribuídas na justiça estadual contra o ente público de Santos, nesse mesmo período, que 

representam menos de 1% daquele total. Os resultados coletados indicam que os principais 

pedidos foram de antecipação de tutela, obrigação de fazer para fornecimento de 

medicamentos, internações ou tratamentos, reparação de dano por erro médico ou hospitalar e 

relação contratual. A maioria dos processos é apresentado por advogado particular, 

confirmando a tese dominante de que o acesso ao direito à saúde está estreitamente associado 

a condições de vida e de renda mais diferenciadas. Evidenciou-se ainda, que a judicialização 

ocupa cada vez mais espaço na garantia do acesso à saúde. Cresce o número de processos no 

poder judiciário envolvendo o tema na cidade de Santos, prevalecendo os processos contra 

planos de saúde e hospitais de iniciativa privada, sendo pouquíssimos os processos contra o 

ente público, fenômeno que não deve ser uniforme no SUS na esfera federal, o que vem 

reforçar a necessidade de soluções alternativas, tais como a mediação sanitária. 

 

1 METODOLOGIA 

Os dados da pesquisa de campo foram coletados no site do Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo, em ações distribuídas especificamente na cidade de Santos, nos anos de 

2012 à 2017, envolvendo questões relativas a saúde privada e pública.  O Poder Judiciário 

Estadual na cidade de Santos, conta com doze Varas Cíveis, três Varas da Fazenda Pública, 



 
 

 

três Varas do Juizado Especial Cível, uma Vara de Acidente do Trabalho e seis Varas 

Criminais e a distribuição dos processos envolvendo saúde privada, ocorrem de maneira 

aleatória entre as varas no distribuidor cível e as promovidas contra a Municipalidade ou 

Estado, entre as varas da Fazenda Pública. Escolhi esta comarca como unidade de análise, 

devido a residir em Santos e ser a primeira pesquisadora de estudos empíricos sobre a 

judicialização da saúde nesta localidade. O mecanismo de distribuição dos processos é feito 

de forma aleatória entre as Varas, garantindo ao estudo o caráter de aleatoriedade no 

levantamento de dados. A análise dos dados coletados refere-se ao período de janeiro de 2012 

a dezembro 2017 e o trabalho de campo para a pesquisa foi realizado durante 

aproximadamente 6 meses, de forma on line, no site do Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo, por três pesquisadores colaboradores. Foram utilizados computadores para coleta de 

dados que foram sendo armazenados pelos colaboradores. O trabalho de pesquisa foi realizado 

em três etapas.  Na primeira, foram quantificados os processos envolvendo acesso à saúde em 

Santos. Na segunda, foram analisados de forma genérica os processos, por nome dos 

demandados e devido a enorme quantidade de processos apurados, foi analisado por 

amostragem, dez por cento (10%) dos processos, individualmente; e na última, foram 

apurados os resultados.  Assim, inicialmente, coletamos todos os números dos processos 

envolvendo saúde no Poder Judiciário Estadual de Santos/SP. Posteriormente, foram 

analisados de forma genérica os processos, por nome dos demandados (Exemplo: Unimed, 

Santa Casa, Ana Costa, etc.) e por amostragem, foi analisado dez por cento (10%) dos 

processos apurados, utilizando-se para tanto, rigoroso critério numérico dos processos 

apurados (Exemplo: 01, 11, 21, 31...) extraindo-se dos mesmos, a causa de pedir dos 

processos, o sexo dos demandantes e se tratava de pessoa física ou jurídica, se ingressavam 

com advogado particular ou público, nomeado por convênios da Defensoria Pública do Estado 

ou da Municipalidade, se pleiteavam a gratuidade da justiça para isenção de despesas 

processuais, quantos processos houveram pedidos de tutela antecipada, em quantos foram 

proferidas sentenças e qual resultado (procedente, improcedente, parcialmente procedente ou 

extinto sem resolução de mérito) destes, quantos ingressaram com recursos para o Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo. Por fim, analisamos os resultados apurados em números e 

percentuais, quantificando e qualificando o resultado da pesquisa. 



 
 

 

Raphael Pessoa de Mello, Roberta Pessoa de Mello e Gabriela Joaquim, participaram 

da coleta de dados e pesquisa de processos distribuídos nos 6 anos pesquisados junto ao 

Distribuidor Cível da Comarca de Santos. 

 

2 RESULTADOS 

Foram encontradas 1827 ações judiciais distribuídas contra a rede privada e apenas 13 

ações movidas em face da rede pública (municipal e estadual), totalizando 1840 processos 

(100%) dos processos envolvendo judicialização da saúde em Santos, no período pesquisado. 

Extrai-se dos resultados apurados que  99% dos processos analisados, eram casos envolvendo 

a iniciativa privada e a grande maioria deles, contra o plano de saúde Unimed com 1037 

processos, o segundo mais demandado foi o Plano de Saúde e Hospital Santa Casa de 

Misericórdia de Santos, com 396 processos, seguido do Hospital e Plano de Saúde Ana Costa, 

com 264, Casa de Saúde de Santos com 57,  Hospital São Lucas com 51, Hospital 

Beneficência Portuguesa com 12, Hospital Frei Galvão com 07 e Hospital São Camilo com 03 

processos nos anos pesquisados. Já em relação aos processos distribuídos contra o ente 

público (apenas 13), estes representam menos de 1% do total de processos distribuídos no 

período envolvendo saúde. A maioria destas demandas foram promovidas contra a Secretaria 

do Estado da Saúde de São Paulo e apenas 2 processos, foram distribuídos contra a Prefeitura 

Municipal de Santos.  

Outro dado interessante, é a constatação de que a cada ano, cresce o número de 

processos envolvendo saúde nesta localidade. Em 2012, foram distribuídos 158 processos ao 

todo, entre os réus acima mencionados, em 2013 o número de processos distribuídos, 

aumentou para 184, envolvendo os mesmos hospitais e planos de saúde, em 2014 foram 

distribuídos 225 processos, em 2015 o número aumentou para 364, em 2016 foram 400 

processos e em 2017, foram distribuídas 509 ações, totalizando nos cinco anos, os 1840 

processos analisados da rede pública e privada de saúde.  

Destes 1840 processos, analisamos de forma aleatória 184 processos, equivalente a 

10% do total e apuramos que 49 processos foram interpostos por pessoa jurídica, 

representando 26,63% dos processos apurados e 135 processos (73,37%) referem-se a pessoas 

físicas como autores, destes, a maioria, ou seja, 75 processos foram ingressados por mulheres, 

que representam 40,76% do total analisado e  44 ações foram distribuídas por homens como 



 
 

 

autores, que representam 23,91% dos processos distribuídos, 16 processos tiveram mais de um 

autor (mulher e homem) que representam o percentual de 8,70%.  Em relação ao pedido de 

justiça gratuita, apuramos que 104 processos tinham pedido e deferimento judicial de 

gratuidade, que representam 56,52% do total dos processos, ou seja, a maioria e o restante, 80 

processos (43,48%) não tinham e/ou não foi deferido o pedido de justiça gratuita. Dos 73,37% 

dos processos distribuídos por pessoas físicas, a grande maioria (+ de 60%) pedem tutela 

antecipada. Os resultados também indicam que os principais pedidos em relação a saúde 

privada são, além da antecipação de tutela, erro médico – responsabilidade civil / reparação de 

dano (material e moral), serviços hospitalares – tratamento ou internação, obrigação de 

fazer/dar – medicamentos / próteses e tratamentos não cobertos pelo plano, inadimplemento e 

interpretação de contrato, execução de dívida. E, em relação a saúde pública, os principais 

pedidos foram de mandado de segurança para fornecimento de medicamentos (nove casos), 

indenização por dano moral, obrigação de fazer (tratamento cirúrgico com fornecimento de 

prótese) e uma ação civil pública. Dez dos demandantes pleitearam tutela antecipada, sendo 

todas deferidas, inclusive com fixação de multa por descumprimento por parte do demandado. 

Dos 13 processos da rede pública analisados, 6 foram sentenciados, sendo que apenas 4 

recorreram para o Tribunal de Justiça de São Paulo e destes 4, somente 2 recorreram para o 

Supremo Tribunal Federal. 

Dos 184 processos analisados, foram sentenciados a grande maioria, 40 processos 

foram extintos e 73 se encontram em andamento em primeira instância, alguns destes, já 

julgados em fase de cumprimento de sentença e apenas 44 processos encontravam-se em grau 

de recurso (TJSP, STJ e STF) com julgamento pendente. 

Há um crescimento anual da judicialização nos anos pesquisados, conforme dados 

acima informados.  Foram localizados menos de 1% do montante de processos apurados nos 

anos pesquisados, envolvendo a saúde pública, havendo assim, evidências de que a população 

local ainda desconhece a Emenda Constitucional 29 de 13/09/2000, que acrescentou ao 

parágrafo 2º do art. 198 da Constituição Federal a obrigatoriedade anualmente da aplicação de 

recursos mínimos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços 

públicos de saúde. Entretanto, a grande maioria das pessoas que necessitam de assistência à 

saúde do ente público, buscando de forma alternativa tratamentos, cirurgias ou medicamentos 

negados, ingressam contra o SUS, perante a Justiça Federal e poucos ingressam com pleitos 



 
 

 

junto a Justiça Estadual contra o Município ou contra o Estado, sendo estes, 

constitucionalmente corresponsáveis pela saúde pública.  

Ao menos na esfera do Poder Judiciário Estadual, constatou-se que a judicialização da 

saúde é um movimento das elites, pois 99% dos casos distribuídos nos 06 anos pesquisados 

(2012 à 2017) referem-se a processos movidos contra a rede de saúde privada, embora a 

maioria dos processos (56,52%), tinham pedido de assistência judiciária gratuita por algum 

dos demandantes. A grande maioria dos processos foram conduzidos por escritório de 

advocacia particular. Um pequeno número de processos, foi nomeado defensor. Mais uma vez 

as evidências sugerem nos anos investigados na comarca, que a judicialização é um fenômeno 

das elites. Não é possível dizer, no entanto, se esse é um caso de validação das receitas de 

medicina privada por serviços públicos de saúde para o início do litígio judicial. Embora 

exista um debate sobre a classe social dos demandantes em diferentes processos de 

judicialização da saúde no Brasil, para um sistema que, por ser universal, não deve 

discriminar atendimentos por atributos das pessoas, a origem social dos indivíduos deve ser 

considerada irrelevante. 

Avaliar a necessidade de bens e serviços de saúde a partir de processos judiciais é uma 

tarefa mais difícil do que parece. Entretanto, existem informações nos processos que trazem 

indicações importantes sobre a razoabilidade e necessidades do que é demandado. O conjunto 

formado pelos motivos para o não julgamento em sentença terminativa de processos, as razões 

para que esse julgamento não tenha ocorrido e o tipo de bens de saúde solicitados indica que a 

judicialização se faz imprescindível para a cobertura de necessidades específicas e urgentes de 

saúde. O padrão de demandas por bens de saúde, sugerem ser consistente com os diagnósticos 

médicos apresentados nos pedidos judiciais, instruindo devidamente o pedido. Esses 

diagnósticos apontam para uma prevalência de doenças agudas e/ou graves, na maioria dos 

casos. A ausência desses tratamentos, ou medicamentos, refletida na judicialização, pode ser 

um indicador de reação à omissão das políticas públicas do que demanda por tratamentos não 

oferecidos, ou não cobertos pelo sistema de saúde público ou privado. 

Um mesmo processo pode lançar mão de mais de um argumento. Em cada processo a 

estrutura argumentativa segue um padrão particular sendo, portanto, difícil determinar quais 

seriam os argumentos centrais e quais os periféricos. Dada a urgência dos tipos de demanda 

predominantes, boa parte dos requerentes solicita decisão liminar. Os juízes por sua vez, 



 
 

 

tendem a conceder essas liminares. Como predominam demandas por vagas para 

procedimentos cirúrgicos, internações em UTI de indivíduos correndo risco de vida ou 

agravamento de condição clínica, pedido de fornecimento de medicamentos normalmente para 

uso diário, a concessão da antecipação da tutela é um resultado de certo modo esperado.  

A razão principal para a recusa à concessão de tutelas de urgência ou liminares é a 

ausência de comprovação da urgência do caso. Verifica-se ainda que há por parte dos 

magistrados, preocupações com impactos orçamentários de suas decisões, especialmente em 

relação a medicamentos de alto custo.  

O estudo trouxe importantes informações a respeito da judicialização da saúde. Como 

resultados obtidos destaca-se que: (a) do total dos processos levantados: 27,66% é bem 

recente, se concentra no último ano da pesquisa (2017); (b) 99% dos processos tem origem em 

rede privada de saúde; (c) das ações pesquisadas, mais de 40% tem como pedido: internações 

em vagas de UTI na rede privada de saúde, pedidos de cirurgias e ou tratamentos não 

autorizados e fornecimento de medicamentos e/ou próteses, cerca de 30% das ações, versavam 

sobre erro médico ou hospitalar, com pedido de reparação de dano material e/ou moral; (d) 

aproximadamente 70% dos processos utilizam o argumento do direito à saúde como 

fundamentação, seguido dos argumentos de risco de vida e risco de dano irreparável ou de 

difícil reparação (e) dos casos com pedido de tutela antecipada, a decisão liminar é favorável 

ao requerente em mais de 80% das decisões judiciais, sendo que somente ocorre a negativa, 

nos processos em que  há ausência total de documentos que comprovem a urgência da 

solicitação. 

 

CONCLUSÃO 

São necessários mais estudos com evidências sobre judicialização da saúde no 

território nacional para que seja plausível afirmar teses gerais sobre o assunto. A pesquisa 

realizada traz indícios de que o processo de judicialização da saúde na cidade de Santos é um 

movimento crescente nos seis anos pesquisados e das elites, haja vista a enorme quantidade de 

casos apurados, envolvendo questões de saúde privada em um insignificante e inexpressivo 

número de processos relacionados à saúde pública, envolvendo o ente público municipal ou 

estadual, corroborando a tese dominante de que o acesso ao direito à saúde está estreitamente 

associado a condições de vida e de renda mais diferenciadas.  



 
 

 

A representação judicial e médica originária de serviços públicos e privados no Poder 

Judiciário Estadual, combinada com a renda comprovada em parte dos processos, é um 

indício de que a afirmação de elitização pode ser sustentada nesta comarca, já que os dados 

obtidos junto ao distribuidor cível de Santos, ratificam esta afirmação. 

A corrida aos juízes para solicitar uma vaga em UTI, marcar cirurgias ou para 

conseguir determinado medicamento básico não diminuiu. O drama cotidiano de todas as 

instituições envolvidas com a saúde pública e com parte da privada no Brasil é o de tentar 

evitar a morte de uma pessoa e prejudicar tantas outras que também aguardam por cuidados 

emergenciais, muitas vezes em longas filas de espera. Para tentar proteger seus pacientes, os 

profissionais da saúde passaram a sugerir a busca da Justiça, incentivando, de certa forma, a 

judicialização.  

Os resultados coletados indicam que a maioria dos processos são propostos por 

mulheres, os principais pedidos foram de antecipação de tutela, obrigação de fazer para 

conseguir internações em unidades de tratamento intensivo, internações para cirurgias e ou 

tratamentos não inclusos nos convênios, fornecimento de medicamentos ou prótese, bem 

como, apurou-se uma grande quantidade de ações pleiteando reparação de dano geralmente 

por erro médico / hospitalar e relação contratual. A maioria dos processos é apresentado por 

advogado particular, entretanto, fazem pedido de gratuidade da justiça para seus clientes na 

maior parte dos processos.  

Dada a urgência dos tipos de demanda predominantes, parte dos requerentes solicita 

decisão liminar. Os juízes tendem a conceder essas liminares. Como predominam demandas 

por vagas para procedimentos cirúrgicos, e internações em UTI de indivíduos correndo risco 

de vida ou agravamento de condição clínica, esse é um resultado de certo modo esperado. A 

razão principal para a recusa à concessão de liminares é a ausência de comprovação da 

urgência do caso. É possível observar que há preocupação dos magistrados com impactos 

orçamentários de suas decisões. 

Enquanto as vias administrativas são lentas e a burocracia da saúde costuma se mostrar 

bem insensível às necessidades individuais imediatas, o judiciário é mais célere. Porém, as 

ações juduciais direcionadas aos serviços de ponta, também não conseguem romper 

determinadas barreiras assistenciais estruturais. A garantia de ações essenciais à manutenção 

da vida requer suficiência e boa gestão de recursos físicos, humanos e financeiros que 



 
 

 

comumente não estão disponíveis. É necessário a formulação de políticas públicas e o 

enfrentamento dos problemas de saúde em geral, ainda são incógnitas para a magistratura 

nacional que não possui, por enquanto, conhecimento técnico específico na área, necessitando 

em alguns casos, do auxílio de perícia técnica para proferir decisões com maior segurança, 

que possam corrigir e até influenciar as políticas de saúde e sanitárias de modo lógico e 

estruturado, prevenindo enfermidades. 

Na cidade de Santos, prevalecem os processos contra planos de saúde e hospitais de 

iniciativa privada, sendo poucos os processos movidos contra o ente público, fenômeno que 

não deve ser uniforme junto ao SUS nesta mesma comarca, o que vem reforçar a necessidade 

de soluções alternativas, tais como a mediação sanitária. Mediação é o processo onde as partes 

em disputa escolhem a terceira parte ou ainda um painel de pessoas que são neutras ao 

conflito em questão para auxiliá-las a chegar a um acordo, propiciando a restauração do 

dialogo. 

O Ministério da Saúde vem creditando à mediação sanitária a possibilidade de 

diminuir as demandas de saúde no Judiciário e para obter êxito neste plano de ação busca a 

formação de convênios com o Ministério Público, Defensoria Pública e a Fundação Oswaldo 

Cruz (FioCruz) apresentando inúmeras estratégias, tais como a formação de juntas ou câmaras 

para conciliação e mediação. 

Pela mediação podem ser construídos caminhos de entendimento coletivo dos 

problemas públicos. A mediação possui efetiva abertura para pacificar os conflitos na área da 

saúde sob o olhar coletivo, possibilitando assim, o esvaziamento ou ao menos a diminuição da 

crescente busca do judiciário para os conflitos envolvendo saúde pública ou privada. 
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RESUMO 

Este trabalho objetiva analisar a Nova Política Fiscal (NPF) ou Novo Regime Fiscal (NRF), 

conforme novel legislação, inaugurado pela Emenda Constitucional 95/2016 e seus impactos 

sobre a judicialização do Benefício de Prestação Continuada (BPC), regulado pela Lei 

8.742/1993 – Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS). Para o fim de análise do impacto 

do NRF sobre a judicialização do BPC foi utilizado o método dedutivo e, como método de 

abordagem, procedeu-se pesquisa qualitativa amparada por material bibliográfico, normativo 

e documental. Ao final, demonstrou-se haver indícios que o NRF contribui e contribuirá ao 

aumento de ações judiciais discutindo o direito ao BPC constitucional. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Novo Regime Fiscal. Benefício de Prestação Continuada. 

Judicialização. 

ABSTRACT 

This paper aims to analyze New Fiscal Policy (NPF) or New Fiscal Regime (NRF), according 

to new legislation, inaugurated by Constitutional Amendment 95/2016 and its impacts on 

judicialization of Continued Benefit Payment (BPC) regulated by Law 8.742/1993 - Organic 

Law of Social Assistance (LOAS). For the purpose of analyzing the impact NRF on BPC 

prosecution, deductive method was used and the method of approach qualitative research was 

supported by bibliographic, normative and documentary material. In the end, it’s been shown 

there are indications that NRF contributes and will contribute to increase of lawsuits 

discussing the right to the constitutional BPC. 

KEYWORDS: New Tax Policy. Continued Benefit Payment. Judicialization. 

 

INTRODUÇÃO 

Em dezembro de 2016 foi publicada a Emenda Constitucional 95/2016 (BRASIL, 

2016), que alterou o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) e estabeleceu 

uma Nova Política Fiscal (NPF) ou, como descreve a ementa da legislação em comento, um 

Novo Regime Fiscal (doravante NRF) no âmbito dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade 

Social da União, que vigorará por vinte exercícios financeiros (art. 106, ADCT) (BRASIL, 

1988). 
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Na prática, a Nova Política ou Novo Regime Fiscal instituído pelo Governo Federal 

através da EC 95/2016 significará um corte no orçamento das despesas voltadas para a 

Seguridade Social. Com efeito, o Sistema de Seguridade Social brasileiro, nos termos 

previstos pelo artigo 194 da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988), compreende um 

conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a 

assegurar os direitos relativos à saúde (arts. 196 a 200, CF/88), à previdência (arts. 201 e 202, 

CF/88) e à assistência social (arts. 203 e 204, CF/88). 

Este trabalho tem o objetivo de demonstrar como o NRF impactará a área da 

Assistência Social (adiante AS), erigida ao status de direito constitucionalmente protegido e 

materializado em norma infraconstitucional pela Lei 8.742/1993 – Lei Orgânica da 

Assistência Social (LOAS) (BRASIL, 1993) -, e, mais especificamente, o Benefício de 

Prestação Continuada (BPC), benefício previsto nos artigos 20 e 21 da LOAS para todas as 

pessoas com deficiência e idosas que não possuam condições de prover meios para sua 

própria subsistência. Pretende-se verificar também como o NRF e seus impactos na área da 

assistência social e, em específico, no BPC estão gerando uma judicialização a respeito deste 

benefício, dando ensejo a uma nova onda de judicialização de políticas públicas (para além da 

judicialização do direito à saúde) que dificulta o acesso dos cidadãos necessitados da benesse 

a recebê-la, aumenta o volume de ações judiciais a serem apreciadas pelo Poder Judiciário e, 

ao final, contribui para o aumento das despesas públicas. 

Desta feita, o trabalho em tela está dividido em três partes: na primeira será analisado 

o impacto que a diminuição do investimento em AS, orientado pelo NRF, causará nos 

programas assistenciais mantidos pelo Governo Federal pelos próximos vinte exercícios 

financeiros (de 2017 a 2036); a segunda parte apreciará a existência de uma eventual 

judicialização do BPC perante o Poder Judiciário e quais os impactos que o NRF pode 

causar/gerar nesta judicialização do benefício assistencial; por fim, a terceira parte trará a 

conclusão do trabalho em questão, demonstrando se a diminuição dos investimentos em AS 

enseja, ou ensejará, uma judicialização da política pública de pagamento do BPC aos cidadãos 

carentes deste benefício pecuniário. 

Para a realização da proposta suscitada, foi utilizado o método dedutivo, que é aquele 

que parte do geral e, a seguir, desce ao particular, predizendo a ocorrência de casos 

particulares com base na lógica (PRODANOV, 2013, p. 27). Quanto à abordagem, procedeu-



 
 

 

se a uma pesquisa qualitativa que, segundo Bardin, “requer do pesquisador um preparo 

técnico com imparcialidade na leitura, visando entender o que é valorizado pelo outro e não 

o que o pesquisador gostaria de encontrar” (BARDIN, 2009, p. 52). Os objetivos da presente 

pesquisa são explicativos, e seus procedimentos técnicos são baseados em pesquisa 

bibliográfica, normativa e documental, pois ancorados em análise de material teórico, 

legislação e documentos publicados em meio físico ou eletrônico. 

 

1 A NOVA POLÍTICA OU NOVO REGIME FISCAL (NRF) E SEU IMPACTO NA 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

O Novo Regime Fiscal (NRF), inaugurado pela Emenda Constitucional 95/2016 (EC 

95/2016) (BRASIL, 2016), visa inibir o crescimento da despesa primária da União em 

percentual superior ao da inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo 

(IPCA), por vinte exercícios financeiros, iniciando-se a contagem a partir do ano de 2017 e 

ressalvando desta limitação orçamentária os gastos que o ADCT expressamente exclui da 

incidência de limite individualizado (MACÊDO, 2017, p. 6). Significa dizer que, em termos 

reais, haverá um congelamento da despesa primária da União aos níveis do ano de 2016 

(IPEA, 2016, p. 5), impedindo novos ajustes e aumentos desta despesa em acompanhamento 

ao ritmo da inflação e, por conseguinte, prejudicando o investimento em políticas de 

Assistência Social. 

Nota Técnica produzida pelo Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA), 

vinculado ao Governo Federal, aponta que no primeiro ano de vigência o NRF implicará 

numa redução significativa de recursos à política de AS da ordem de seis bilhões de reais, 

uma redução de 8% (oito por cento) no orçamento destinado para esta finalidade (IPEA, 2016, 

p. 4). 

Este corte orçamentário a ser realizado nos próximos vinte exercícios financeiros se 

opõe às políticas de AS até então realizadas pela União, que vinha investindo de maneira 

constante e progressiva na área assistencial, conforme aponta estudo elaborado pelo IPEA e 

que apresenta uma evolução perene nesta área desde 1995 até o ano de 2010, conforme 

quadro abaixo (IPEA, 2012, p. 13): 

 



 
 

 

 

 

Tabela 1 – Trajetória do Gasto Social Federal, 1995 a 2010, por área de atuação 

 

Fonte: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 2012) 

Conforme se infere do quadro acima, verifica-se uma progressividade no 

investimento do Governo Federal em AS no período compreendido entre 1995 a 2010, 

passando de 1,7 bilhão de reais no ano de 1995 para 44,2 bilhões de reais no ano de 2010, 

consolidando o ideal de dignidade da pessoa humana que fundamenta a República Federativa 

do Brasil (art. 1º, III, CF/88) (BRASIL, 1988) e garantindo que toda pessoa idosa e portadora 

de deficiência que não possua condições de prover sua própria subsistência tenha acesso a 

uma renda mínima para tanto. Essa proteção assistencial, diga-se, como forma de política 

estatal que assegura a cidadania plena, decorre da adoção pelo Brasil de um Estado de bem-

estar social (welfare state)
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 implantado com a promulgação da CF/88 e que foi fruto de uma 

longa evolução e constante luta social para obtenção destes direitos (OLIVEIRA; PINTO, 

2005, p. 48). 

Entretanto e, deixando de lado o postulado fundamental constitucional, sob uma 

pretensa necessidade de controle de gastos públicos o Governo Federal decidiu através do 

NRF deixar de investir na política de AS e, como corolário, não investir no BPC, que é a 

única fonte de renda para grande parcela da população brasileira, descumprindo o comando 

constitucional de garantia de um salário mínimo para as pessoas portadoras de deficiência e 
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idosos que não tenham meios de provisão, garantindo-lhes um salário mínimo de renda 

mensal. 

Os dados verificados pelo IPEA em estudo elaborado no ano de 2016 (IPEA, 2016) 

são alarmantes neste sentido: na medida em que o BPC é um direito constitucional e 

obrigatório, o congelamento de despesas determinado pelo NRF ensejará uma pressão deste 

benefício sobre os demais programas assistenciais, de modo que, no cenário identificado pelo 

grupo de estudos que analisou o NRF, a partir de 2026 o recurso destinado para o Ministério 

do Desenvolvimento Social (MDS) não será suficiente nem para o pagamento dos programas 

da Assistência Social já instituídos, nem para o pagamento do BPC (IPEA, 2016, p. 16). 

Roborando estes argumentos, o Gráfico 1 abaixo apresentado, demonstrando como o 

congelamento do investimento em AS, pelo Governo Federal, não será suficiente para cobrir 

os gastos com pagamento do BPC, em projeção elaborada pelo IPEA (2016) levando em 

consideração dados atuais deste benefício e dados futuros baseados no NRF: 

Gráfico 1 – Participação do gasto com BPC em relação ao total do MDSA projetado pelo Cenário Base e pelo 

Cenário NRF 2017-2036 

 

Fonte: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 2016) 

O gráfico acima demonstra o quadro de dificuldade que o NRF instaurará sobre o 

BPC: a partir do ano de 2026, de acordo com as projeções realizadas pelo IPEA (2016) e 



 
 

 

alhures mencionadas, os gastos com o pagamento do benefício continuado seguirão 

aumentando anualmente, enquanto que o investimento destinado para seu cumprimento ficará 

aquém do necessário, gerando um “comportamento autofágico” entre as áreas da AS 

atendidas pelo MDS, pois, ou alguns programas assistenciais deixarão de existir para garantir 

o pagamento do BPC, ou então o pagamento desta benesse deixará de ser efetuado para 

garantir que outras áreas da AS sejam atendidas. Em qualquer dos quadros, o investimento em 

Assistência Social não será suficiente para garantir o atendimento de todos os necessitados 

atendidos pelos programas assistenciais governamentais. 

Sim, pois, diferentemente do fenômeno ocorrido no período de 1995 a 2010, quando 

o investimento e/ou gasto em AS foi constante e progressivo, com a instituição do NRF 

simplesmente haverá uma inversão deste quadro com profundos cortes no orçamento 

destinado a programas assistenciais, deixando-se de aportar ao MDS, em dez anos, valores da 

ordem de duzentos milhões de reais; em vinte anos, as perdas serão da ordem de mais de 

oitocentos e sessenta milhões de reais, como se verifica da Tabela 2 a seguir destacada: 

Tabela 2 – Perdas estimadas para a Assistência Social com a implementação do Novo Regime Fiscal (NRF) a 

partir de 2017 até 2036 



 
 

 

 

Fonte: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 2016) 

Como é possível extrair da Tabela 2 supra, a partir do ano de 2017 já haverá redução 

de -8% (menos oito por cento) em AS por força do NRF; após dez anos do estabelecimento da 

nova política fiscal, a perda de investimentos em AS será de -32% (menos trinta e dois por 

cento), correspondentes a quase duzentos milhões de reais; após vinte anos de congelamento 

dos investimentos em AS, a perda acumulada no período será de -54% (cinquenta e quatro por 

cento negativos), equivalente a oitocentos e sessenta milhões de reais inaplicados em 

programas assistenciais, o que caracteriza o caráter “autofágico” que o NRF imporá à AS, 

pois, com a ausência deste investimento ou o BPC deixará de ser pago, ou programas de AS 

deixarão de existir, em prejuízo de milhares de usuários destes programas (ex. gr., usuários 

dos Centros de Referência de Assistência Social – CRAS, instalados em 99% dos municípios 

brasileiros) (CNM, 2018). 

Destarte, é possível observar dos dados anteriormente apresentados que o NRF 

inaugurado pela EC 95/2016 implicará em profundas perdas à área social mantida pelo 

Governo Federal, indicando, por um lado, o desinteresse da União em continuar mantendo o 



 
 

 

Estado de bem-estar social brasileiro e a garantia de renda mínima prevista pela CF/88, 

alcançada mediante luta e esforços sociais (OLIVEIRA; PINTO, 2005); por outro lado, 

apresenta descompromisso governamental com a CF/88 e suas normas, ao prever 

expressamente o congelamento de investimentos na Seguridade Social e dar origem, assim, a 

fenômeno que tende a aumentar a despesa pública e a dificultar o acesso dos cidadãos ao 

BPC: a judicialização da política pública de pagamento do BPC. Este é o próximo ponto a ser 

analisado no presente artigo – a judicialização do BPC e o efeitos do NRF sobre este 

fenômeno. 

 

2 A JUDICIALIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC) 

Se os dados alhures demonstrados deixam clara a ausência de investimentos em 

Assistência Social pelos próximos vinte anos, nos termos fixados pelo NRF, agora é mister 

analisar o impacto que este corte de gastos na área social implicará no pagamento do BPC e 

como isto gerará uma judicialização deste direito, a exigir dos cidadãos que necessitam do 

benefício pecuniário sua reclamação pela via judicial. 

Com efeito, a Assistência Social prevista na Constituição de 1988 e regulamentada 

pela Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS) inaugura no país uma nova maneira de ver a 

pobreza, os deficientes e os idosos, que deixam de ser alvos exclusivos de caridade, 

voluntarismo e clientelismo políticos para estarem sob a tutela estatal e serem matéria de 

políticas públicas que lhes proteja (SILVA, 2012, p. 561). Dentre estas políticas, se destaca o 

pagamento do Benefício de Prestação Continuada (BPC), que, de acordo com Boletim BPC 

2015, atendia 4.274.943 pessoas entre idosos e deficientes (BRASIL, 2016). 

Dentre os autores que se debruçaram sobre o tema BPC e sua judicialização, há quem 

aponte não se tratar de fenômeno atual, mas que remonta ao ano de 1993, quando, antes da 

publicação da LOAS, foi impetrado Mandado de Injunção n. 448/RS perante o Supremo 

Tribunal Federal (STF), no qual se requeria a regulamentação do inciso V do artigo 203 da 

Constituição Federal, dispositivo que instituiu o benefício assistencial (Rio Grande do Sul, 

1997). O remédio constitucional foi julgado em 05/09/1994 pela Corte Constitucional, que 

reconheceu a mora do Congresso Nacional na regulamentação do inciso em discussão 

(PENALVA; DINIZ; MEDEIROS, 2010, p. 54). Após este julgamento, os autores apresentam 

outros processos judiciais apreciados pelo STF a respeito do BPC, abordando aspectos 



 
 

 

financeiros e orçamentários adotados pela Corte de superposição para decidir a respeito do 

tema. 

De outra forma, Naiane Louback da Silva se debruçou sobre o tema da judicialização 

do BPC, verificando como o Poder Judiciário brasileiro não tem sido mecanismo de 

efetivação do comando judicial, mas, por vezes, realça a desigualdade social, na medida em 

que o acesso à justiça é mais ativo nas regiões mais ricas do país, prejudicando os mais pobres 

que são quem mais necessitam do BPC, e; em casos onde foi ajuizada Ação Civil Pública 

(ACP), ela beneficiou apenas determinados municípios, não abrangendo a população do 

Estado onde tramitou referida ACP e caracterizando verdadeira contraposição ao princípio 

constitucional da desigualdade (SILVA, 2012).
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Afora os dois estudos acima indicados, é possível se falar numa judicialização do 

BPC, na medida em que o próprio Governo Federal apresenta dados informando o número de 

benefícios assistenciais concedidos através de ações judiciais (BRASIL, 2016), apontando 

uma certa resistência dos órgãos concessores da benesse em conferi-los à população 

necessitada e que não tem condições de obter, sozinha, meios para garantir sua subsistência. 

Nessa esteira, veja-se a Tabela 3, abaixo demonstrada: 

Tabela 3 – Evolução de benefícios concedidos por decisão judicial sobre o total de concessões, por espécie, 

Brasil – 2004/2015 
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 Há ainda outros estudos a respeito da judicialização do BPC, como recente artigo publicado por Prá, 

Gonçalves, Wiese e Mioto (2018), intitulado O direito à assistência social: reflexões sobre a judicialização do 

Benefício de Prestação Continuada e o acesso aos níveis de proteção social do SUAS, disponível em 

http://osocialemquestao.ser.puc-rio.br/media/OSQ_41_art_SL1_Pra_Gon%C3%A7alves_Wiese_Mioto.pdf; 

ainda, o artigo de Ximenes (2016), intitulado Judicialização dos benefícios de prestação continuada e impactos 

simbólicos na cidadania, disponível em http://periodicos.unifor.br/rpen/article/view/3647/pdf. 

Cada um destes estudos aqui apresentados, além de outros que têm analisado a judicialização do BPC, se 

debruçou sobre um aspecto da judicialização desta política pública, merecendo o devido destaque e consideração 

por analisar fenômeno crescente e que diz aspecto ao direito fundamental de assistência social previsto pela 

Constituição Federal de 1988. 



 
 

 

 

Fonte: Boletim BPC 2015 (Brasil, 2016) 

Embora a Tabela 3, elaborada pelo Governo Federal, queira fazer crer que o número 

de concessões do BPC por ordem judicial tenha um percentual pequeno em relação ao total de 

benefícios concedidos administrativamente, é certo que esta intenção não prospera. Os 

números constantes da tabela em apreço são expressivos e merecem análise mais 

aprofundada, na medida em que apontam existirem, no período de 2004 a 2015, 448.707 

ações judiciais discutindo a concessão do BPC às pessoas carentes. 

Salta aos olhos, mais ainda, a quantidade de pessoas portadoras de deficiência que só 

obtiveram o acesso ao benefício após o ingresso de ação judicial para ver reconhecido seu 

direito constitucionalmente garantido: 356.101 processos judiciais ajuizados num período de 

pouco mais de dez anos, para ser discutido o direito de pessoas deficientes gozarem da 

benesse constitucional. Da mesma maneira, o número de processos de pessoas idosas que só 

alcançaram seu direito constitucional assistencial mediante reclamo judicial assusta: 92.606 

demandas ajuizadas para garantir o acesso de idosos ao benefício pecuniário. 

Estes números expressivos, somado ao fato do acesso à justiça ser difícil para a 

população mais pobre, demonstra que o público necessitado do BPC dificilmente será 

alcançável, já que se trata da população em situação de extrema pobreza, que tem ainda aliada 

à sua carência material e a falta de acesso aos bens públicos, suas limitações físicas e/ou 

mentais, muitas vezes desconhecendo seus direitos e principalmente os mecanismos para 

buscá-los (SILVA, 2012). 



 
 

 

Ocorre que, para além dos estudos anteriormente mencionados e suas análises sobre 

distintos aspectos da judicialização do BPC, exsurge agora, com o NRF, uma possibilidade de 

intensificação destas demandas judiciais visando a obtenção do benefício sob estudo, na 

medida em que, devido ao congelamento das despesas em AS pelos próximos vinte exercícios 

fiscais, estar-se-á alimentando a autofagia das políticas públicas assistenciais mantidas pelo 

Governo Federal, seja porque para pagar o BPC será necessário extinguir programas de AS; 

seja porque a manutenção de programas assistenciais impedirá a continuidade do pagamento 

do BPC, extinguindo-o. 

Dados extraídos do Painel Justiça em Números do Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ) (BRASIL, 2017) apontam para esta direção, da intensificação das demandas judiciais 

pleiteando a concessão do BPC, conforme se observa da Tabela 4 a seguir apresentada: 

Tabela 4 – Ações Judiciais referentes ao Benefício de Prestação Continuada (BPC) no período de 2015 a 2017 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor, a partir de dados do Painel Justiça em Números, do Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ, 2017) 

Verifica-se da tabela acima destacada ter havido um salto no número de processos 

relativos ao BPC no período entre 2016 e 2017: enquanto no primeiro o número de ações que 

estavam em trâmite perante o Poder Judiciário importava em 142.782 demandas, no segundo 

foram registrados 201.080 processos judiciais discutindo o direito ao BPC, um aumento de 

mais de cinquenta e oito mil processos em apenas um ano, roborando a tendência aqui 

apresentada de intensificação e progressão de litígios judiciais pleiteando o acesso ao BPC. 

A perspectiva é assustadora: utilizando como parâmetro o aumento do número de 

ações judiciais verificado entre 2016 e 2017 (58 mil ações), pelos próximos vinte exercícios 

fiscais sem aumento de despesas com AS e, por conseguinte, com o BPC, haverá um aumento 

de mais de um milhão de processos em trâmite perante o Poder Judiciário apenas para discutir 

 Ano 2015 2016 2017 

 

Direito 

Previdenciário 

 

 

Benefício 

Assistencial 

 

Deficiente 27.128 34.663 41.341 

 175.366 108.119 159.739 

TOTAL  202.494 142.782 201.080 



 
 

 

o direito ao BPC por idosos e pessoas portadoras de deficiência, sem falar de outras questões 

afetas à Seguridade Social (como saúde e previdência social), o que causará impacto direto 

nas contas públicas e, mais ainda, na vida de milhares de pessoas que dependem deste 

benefício para sobreviver. 

Isto, somado ao fato de que o número de pessoas idosas no país deve crescer pelos 

próximos anos, conforme dados do IBGE
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 (2018), e de que o risco de dependência aumenta 

com o passar dos anos para as pessoas idosas (estimado de 3% a 5% para pessoas a partir dos 

60 anos; e de 30% a 40% para pessoas com mais de 80 anos) (IPEA, 2016), reforça a ideia 

aqui suscitada de aumento da judicialização do BPC pelos próximos anos, com o 

congelamento das despesas em AS fixado pelo NRF, aberto em 2016 e com início em 2017. 

Portanto e, verificado que a ausência de investimentos em AS prejudicará o 

pagamento do BPC – umbilicalmente ligada à área assistencial -, conforme projeções aqui 

apresentadas, há uma tendência ao aumento de ações discutindo o direito à prestação 

assistencial e o acesso a este benefício, havendo inclusive indícios desta judicialização do 

BPC já estar acontecendo, dado o expressivo aumento do número de processos a este respeito 

ocorrido entre os anos de 2016 e 2017, conforme apresentado anteriormente. 

 

CONCLUSÃO 

Este trabalho teve o objetivo de demonstrar como a Nova Política Fiscal (NPF), ou 

Novo Regime Fiscal (NRF), conforme nomenclatura adotada pela legislação e que foi 

inaugurado pela Emenda Constitucional 95/2016 (EC 95/2016), impactará as políticas 

públicas de Assistência Social (AS) e qual o desdobramento que este impacto causará no 

Benefício de Prestação Continuada (BPC) e na sua judicialização, a fim de que este direito 

previsto constitucionalmente pelo art. 203, inciso V, da CF/88, seja concedido através de 

processos judiciais apreciados pelo Poder Judiciário. 

De acordo com as projeções e análises apresentadas ao longo do trabalho, ficou 

comprovado que o NRF implicará em drástica redução de receitas voltadas para a área de AS, 

reduzindo, ao longo de vinte anos, os gastos nesta área em mais de oitocentos milhões de 
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reais. Esta redução vai na contramão de todo o investimento realizado pelo Governo Federal 

no período compreendido entre 1995 e 2010, quando houve aumento constante e progressivo 

dos investimentos federais nesta área, ampliando a oferta de cidadania prevista pela Carta da 

República de 1988. 

Ao mesmo tempo, a redução dos investimentos em AS aponta para um aumento do 

número de ações judiciais discutindo o direito ao BPC, pois, segundo dados governamentais, 

no período de 2004 a 2015 foram ajuizadas mais de quatrocentas mil ações judiciais 

pleiteando o direito a essa benesse; por outro lado, dados colhidos junto ao Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ) indicam haver um aumento de mais de cinquenta mil litígios entre 

os anos de 2016 (último ano de investimentos em AS) e 2017 (início do NRF), demonstrando 

uma progressividade no número de demandas judiciais reclamando este benefício assistencial. 

Considerando o aumento da população idosa pelos próximos anos, de se verificar a 

concretização da progressividade aqui aventada. 

Sob qualquer espectro que se avalie o NRF e seus impactos na judicialização do 

BPC, o fato inconteste é que sob o pálio da Constituição Federal de 1988, as receitas 

vinculadas à seguridade social são instrumentos de proteção orçamentário-financeira de 

direitos que não podem ser minorados ou negados. Qualquer iniciativa que vise constranger as 

garantias que fixam o núcleo protetivo dos direitos fundamentais atenta contra a CF/88 que, 

antes de mais nada, é cidadã, porque fundada em torno da dignidade da pessoa humana 

(COMPARATO; PINTO, 2015). 
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PARTICIPAÇÃO AMPLIADA E ECOTERRORISMO 
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RESUMO 

O presente trabalho científico tem como temática a análise da participação ampliada no 

processo de governança ambiental e a ação de organizações ecoterroristas na aparente 

defesa da efetivação do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Para tanto 

é realizada pesquisa bibliográfica, abordada pelos métodos dedutivo e sistêmico. 

Objetiva-se fazer uma provocação em relação ao tema proposto, de modo a discutir 

como táticas ecoterroristas influenciam o processo de legitimação dos atores não 

estatais no processo de governança ambiental. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Governança ambiental. Participação ampliada. Ecoterrorismo.  

ABSTRACT 

The present scientific work has as its theme the analysis of the expanded participation in 

the process of environmental governance and the action of ecoterrorist organizations in 

the apparent defense of the realization of the right to the ecologically balanced 

environment. For this, a bibliographic research is carried out, approached by the 

deductive and systemic methods. The aim is to challenge the proposed theme in order to 

discuss how ecoterrorist tactics influence the process of legitimizing non-state actors in 

the process of environmental governance. 

 

KEYWORDS: Evironmental governance. Expanded participation. Ecoterrorism. 

 

INTRODUÇÃO 

Este trabalho científico trata do instrumento da participação ampliada no 

processo de governança ambiental, tendo como foco a discussão a respeito da 

legitimação de atores não estatais ante a prática de atos classificados como 

ecoterroristas. Tema este de demasiada importância para o estudo da governança 

ambiental, tanto interna quanto global, devido à relevância da ferramenta objeto da 

pesquisa e do complicado processo de legitimação de tais atores. 
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Objetiva-se fazer uma mais uma provocação, em relação à influência de práticas 

ecoterroristas na legitimidade de organizações não estatais de defesa ao meio ambiente, 

do que trazer respostas concretas ao problema proposto. Para tanto, é realizada pesquisa 

bibliográfica em doutrina pátria e estrangeira sobre o assunto, abordando os resultados 

pelo método dedutivo, tendo como premissas o a ferramenta de participação ampliada 

no processo de governança ambiental e a influência de táticas ecoterroristas na 

legitimação para participação deste processo, e o sistêmico, que analisa tais premissas 

com as ferramentas do atual sistema internacional de governança e meio ambiente. 

O Direito Ambiental Internacional admite a participação ampliada como 

instrumento de governança e busca por soluções a problemas comuns à sociedade 

internacional. Diante disto, tais atores não estatais lutam não somente por causas 

ambientais, mas também para verem reconhecida sua legitimidade perante tais 

processos de tomada de decisões. 

Diversos são os motivos que, praticados por esses atores, podem influenciar 

positivamente os mencionados processos de tomada de decisões. Todavia, o ativismo, 

que é uma destas causas, quando excede os limites legais e de razoabilidade, pode 

representar conduta ilícita, capaz de influenciar negativamente o processo de 

legitimação desses atores. 

 

1 PARTICIPAÇÃO AMPLIADA NO PROCESSO DE GOVERNANÇA GLOBAL 

AMBIENTAL 

A participação ampliada consiste em um instrumento, uma ferramenta, parte de 

um processo maior denominado governança, que tem por finalidade a resolução ou 

mesmo administração de um problema, no caso da governança global, tais problemas 

abrangem toda a sociedade internacional. 

A Comissão sobre Governança Global da ONU, em seu relatório conceituou 

governança como: 

[...] a totalidade das maneiras pelas quais os indivíduos e as 

instituições, públicas e privadas, administram seus problemas comuns. 

É um processo contínuo pelo qual é possível acomodar interesses 



 
 

 

conflitantes e realizar ações cooperativas. Governança diz respeito não 

só a instituições e regimes formais autorizados a impor obediência, 

mas a acordos informais que atendam aos interesses das pessoas e 

instituições. (COMISSÃO SOBRE GOVERNANÇA GLOBAL, 1996, 

p. 2) 

Diante de tal conceito, pode-se identificar importantes elementos 

caracterizadores da ideia de governança, quais sejam: natureza instrumental; 

participação ampliada; caráter de consenso nas ações; e caráter institucional. 

Quanto à natureza instrumental, cabe mencionar que a governança global, 

conforme citado no conceito acima, “é um processo contínuo”, ou seja, o conjunto de 

atos ou meios, concatenados, tendentes a um fim, no caso, “acomodar interesses 

conflitantes”. Para Gonçalves, “ela é um meio e processo capaz de produzir resultados 

eficazes” (GONÇALVES; COSTA, 2011, p. 53). 

Como um processo, a governança composta por diversas ferramentas que, 

ligadas umas às outras, em cooperação e sincronia, tendem a solucionar ou ao menos 

administrar pontos conflitantes.  

Em relação a um dos mecanismos de governança mais importantes, a 

participação ampliada, faz-se mister ressaltar que tal processo envolve “não apenas a 

dimensão estatal mas também atores não governamentais” (GONÇALVES; COSTA, 

2011, p. 53). Nessa toada, há primeiramente que se diferenciar sujeitos de atores 

internacionais. 

Sujeito de direito internacional é entidade jurídica que goza de direitos 

e deveres no plano internacional, com capacidade para exercê-los. 

Enfatiza J. A. PASTOR RIDRUEJO (1998) ‘se o direito internacional 

se construiu, no passado, sobre uma sociedade de estados soberanos, 

aspira este hoje a se fundar sobre comunidade de seres humanos’. 

No direito internacional clássico, o sujeito por excelência do direito 

internacional, embora não mais se possa sustentar ser o único, era o 

estado, tal como se definia a partir de seu ordenamento interno. São 

também sujeitos de direito internacional as organizações 

internacionais enquanto associações de estados, ao lado do 

reconhecimento progressivo da condição internacional do ser humano. 

(ACCIOLY; SILVA; CASELLA, 2009, p. 225) 

Para Amaral Júnior, ainda integra este rol a humanidade: 



 
 

 

A humanidade torna-se, gradualmente, sujeito de direito internacional, 

condição compartilhada em os Estados, as organizações internacionais 

e o indivíduo. Francisco de Vitória mencionava, no século XVI, sob a 

influência do jusnaturalismo, a unidade política e moral dos seres 

humanos. O direito humanitário, de origem costumeira, revelado 

posteriormente em tratados com grande número de participantes, 

como as Convenções de Genebra de 1949, prenunciou as futuras 

inovações normativas. O direito internacional admitiu, em certos 

domínios, na segunda metade do século XX, a primazia dos interesses 

gerais da humanidade em relação aos interesses particulares dos 

Estados. Dita construção marca, por exemplo, o direito internacional 

dos direitos humanos, o direito internacional penal, o direito 

internacional do meio ambiente, o direito do mar e a regulamentação 

do espaço estratosférico. A noção de jus cogens, consagrada na 

Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados, é expressão viva da 

supremacia dos interesses universais. (AMARAL JÚNIOR, 2012, p. 

182-183) 

Entretanto, é inegável a presença de determinados entes, externos ao 

mencionado rol, capazes de influenciar o Direito Internacional, atuando como forças 

modificadoras deste a despeito de não terem, formalmente, direitos e deveres no plano 

internacional. 

Participam das relações internacionais e atuam no contexto 

internacional, além dos estados e das organizações 

intergovernamentais, também as organizações não governamentais, as 

sociedades transnacionais, os rebeldes, os beligerantes, os povos, os 

movimentos de liberação nacional e mesmo os seres humanos, estejam 

de um modo ou de outro organizados, como expressão do que se vem 

chamar de sociedade civil internacional. (ACCIOLY; SILVA; 

CASELLA, 2009, p. 225) 

Isto posto, cabe mencionar que para a governança global a participação de tais 

atores é plenamente possível ao passo que são importantes peças na tomada de decisões, 

visto que são capazes de influenciar o rumo dos acontecimentos na comunidade 

internacional, bem como de colaborar com importantes informações junto aos meios de 

solução de interesses conflitantes. 

Já em relação ao modo como se desenrola o processo de governança, impera a 

ideia de cooperação entre os diversos atores, havendo a preponderância do: 

[...] caráter de consenso e persuasão nas relações e ações, muito mais 

do que a coerção e a obrigação de cumprir [...] sua forma de agir é, 

portanto, a articulação, construindo consensos e forjando a cooperação 

para resolver problemas. (GONÇALVES; COSTA, 2011, p. 53) 



 
 

 

Quanto ao caráter institucional, refere-se à “importância de estabelecer e operar 

regras que possam contribuir para a solução de conflitos e promover a cooperação entre 

vários atores sociais” (Ibidem, p. 54-55). Vale ressaltar que esta característica não se 

limita apenas aos tratados internacionais, sendo também muito importantes as 

resoluções, bem como outros documentos de softlaw.  

As questões ambientais, por muitas vezes não estão restritas ao âmbito interno 

dos Estados, como ocorre nos casos de mudanças climáticas e danos transfronteiriços.  

Desta forma, pode-se afirmar que o Direito Ambiental Internacional (DAI) está 

intimamente ligado à ideia de governança global, valendo-se de diversos instrumentos 

para a resolução de tais problemas, visto que, como esta, possui foco na solucionática. 

Dentre tais instrumentos encontram-se a adoção de regimes internacionais, de 

mecanismos de softlaw, e a possibilidade de participação ampliada no processo de 

governança, foco do presente trabalho. 

Essa última ferramenta ganha especial importância ao passo que altera a 

tradicional forma de participação nos processos de tomada de decisão, antes exclusivos 

dos sujeitos de Direito Internacional Público (Estados e Organizações Internacionais), 

ultrapassando-se o conceito tradicional de sujeitos, atrelado à ideia de personalidade 

jurídica internacional, adotando-se o de atores, ligado à ideia de legitimidade.   

Nesse contexto, ganham notável importância no papel de atores no processo de 

governança ambiental global as organizações não governamentais (ONGs), que 

compõem a denominada sociedade civil transnacional. Nesse sentido são Beyerlin e 

Marauhn: 

Pela perspectiva da governança ambiental internacional, a sociedade 

civil e as empresas são atores que contribuem para alguma 

governança, e estão envolvidos em várias formas de ação, desde a 

participação no processo legislativo, passando pela implementação 

nacional e internacional, até garantia de observância. Tomando o 

conceito de governança ambiental privada, [...] os atores privados se 

moveram para além de serem meramente tolerados pelas formas 

tradicionais de governança ambiental internacional. (BEYERLIN; 

MARAUHN, 2011, p. 256, tradução nossa) 

Todavia, uma questão permeia a participação de tais atores no processo de 

governança: sua legitimidade. 



 
 

 

Conforme visto, para o Direito Internacional Público, são legitimados os Estados 

e Organizações Internacionais, entretanto, quando se trata do Direito Ambiental 

Internacional, cujo principal foco é a solução dos problemas através da governança, tal 

rol é ampliado. 

A tradicional forma de legitimidade, confundida com a personalidade jurídica 

internacional, dá espaço ao conceito de legitimidade adquirida através de expertise e de 

ações concretas desejadas pela comunidade global, denominada participação substantiva 

(Ibidem, passim). 

Conforme Gonçalves (GONÇALVES; COSTA, 2011, p. 71-73) elenca de forma 

esquematizada, diversas são as fontes da legitimidade desses atores: natureza das causas 

abraçadas por tais organizações (causas nobres, extremamente relevantes); maneira 

como atuam; ativismo de suas atitudes; desgaste das formas tradicionais de 

representação popular; e expertise. 

O objeto de análise do presente trabalho científico é o modo como os citados 

atores atuam. 

A maneira como as ONGs atuam é caracterizada pela “luta e enfrentamento dos 

poderosos, por vezes heroico e apaixonado” (Ibidem, p. 71). Tal modus operandi é 

marcado ainda pelo ativismo caracterizado por “ações espetaculares” (Loc. cit.), como 

por exemplo os frequentes embates entre a organização Sea Shepherd e navios baleeiros 

japoneses no Ártico Sul, envolvendo abalroamentos intencionais. A referida forma de 

atuação das ONGs causa sempre grande repercussão na mídia, por isso tem tanta 

importância quando da criação da imagem de tais organizações perante à sociedade 

global e sua influência nos processos de tomada de decisão. 

Tal influência pode ser constada em interessante estudo de caso realizado por 

Arts (ARTS, 2001, p. 199, tradução nossa) em relação ao impacto das ONGs em 

Convenções Ambientais Internacionais, notadamente de mudanças climáticas e 

biodiversidade, segundo o qual estes atores, através de protestos, advocacia e lobbying 

geraram influência considerável em nos processos de formação de tais normas. 

Os protestos consistem em ações de típico ativismo, que podem influenciar 

indiretamente tais processos. A advocacia é exercida através de atividades formalmente 



 
 

 

aceitas e visíveis na arena política, enquanto o lobbying se refere a contatos informais 

entre estes atores e autoridades por trás das cenas. Vale ressaltar que o lobbying não 

consiste em prática ilegal, mas sim em instrumento de influência direta, mas não 

ostensiva. Abaixo segue tabela que elenca algumas das ações envolvidas em cada uma 

das citadas práticas: 

FIGURA 1: Intervenções das ONGs. (ARTS, 2001, p. 200)

   

O foco do presente trabalho volta-se a primeira gama de ações, os protestos, 

visto que são marcados pelo ativismo, que compreende diversas condutas, em sua 

maioria pacíficas. Todavia, podem ocorrer excessos, o que pode vir a configurar 

depredação contra o patrimônio ou mesmo violência contra pessoas. Tais práticas são 

denominadas pela doutrina de ecoterrorismo. 

 

2 ECOTERRORISMO 

É incontestável a dificuldade na conceituação do fenômeno do terrorismo, dadas 

as inúmeras facetas que tal ilícito pode apresentar. Todavia, há na doutrina um certo 



 
 

 

consenso a respeito de algumas características que o permeiam, quais sejam: o uso 

sistemático da violência, a utilização do medo como meio de alcançar os objetivos 

almejados pelo sujeito ativo e a finalidade política. 

Em relação a primeira característica, cabe mencionar que deve ser utilizada de 

forma organizada, de maneira que os atos de violência estejam concatenados uns aos 

outros a fim propiciar a concretização dos objetivos desejados pelo sujeito ativo. Sendo 

assim, os ataques terroristas para serem assim classificados devem ser interpretados 

como parte de toda uma estratégia para o atingimento de determinado escopo político, 

isto posto, “nem um ato isolado nem uma série de atos esparsos é terrorismo” 

(HUTCHINSON apud WILKINSON, 1974, p. 21). 

Quanto à utilização do medo como meio de alcançar os objetivos desejados pelo 

sujeito ativo, faz-se mister mencionar que a estratégia do terrorismo é baseada na 

utilização do medo, do sentimento de insegurança extrema, como sua principal 

ferramenta. Para a instauração de tal sentimento são utilizadas duas táticas: a violência 

extrema e a violência indiscriminada. Destarte, afirma Raynold Aron e no mesmo 

sentido José Cretella Neto (2008, p. 37): 

[...] Um ato de violência é rotulado de ‘terrorista’ quando seus efeitos 

psicológicos estão em desproporção com o seu resultado puramente 

físico. [...] A ausência de discriminação ajuda a espalhar o medo, pois 

se ninguém em particular é o alvo, ninguém pode estar seguro.(ARON 

apud WILKINSON, 1974, p. 17) 

A finalidade do terrorismo é sempre política. O uso do terror baseado em 

interesses particulares não pode ser classificado como ato terrorista, visto que este 

sempre terá como fundamento alguma ideologia ou interesse político. Até mesmo 

quando aparentemente é fundado em doutrinas religiosas, o terrorismo sempre terá 

como pano de fundo interesses políticos, como por exemplo a instauração de regime de 

governo fundamentalista, isto é, aquele que adota como normativas os dogmas 

religiosos. Nesse sentido: 

Se um impacto psicológico é o centro da tática e estratégia daqueles 

que praticam terrorismo, então é igualmente verdade que em termos 

de objetivos o foco primário do terrorismo pé atingir um objetivo 

político, como Bruce Hoffman afirma em seu texto Por dentro do 

Terrorismo, ‘terrorismo é inelutavelmente político’. Terroristas 



 
 

 

misturaram agendas, abrangendo desde o crime organizado até 

cruzadas religiosas, mas há um acordo comum que diferencia 

terrorismo de outras formas de violência é a dimensão política. Assim, 

enquanto alguém é tomado como refém durante um assalto a banco e 

sujeito a terror, não há vítimas de terrorismo. Para a vítima, a 

motivação por trás da ação não é significante, mas para as autoridades 

ela pode ser um pouco diferente. Diferentes medidas são tomadas 

quando se combate terrorismo em oposição a atos criminosos 

apolíticos. (SLOAN, 2006, p. 27, tradução livre) 

Nesse contexto, dentre uma das citadas facetas do terrorismo encontra-se a tática 

denominada ecoterrorismo. 

Segundo Combs e Slann (2007, p. 87) comentam, a maioria dos grupos que 

defendem causas ambientais não participam de ações que podem ser caracterizadas 

como terroristas, geralmente sendo meramente grupos politicamente ou 

semipoliticamente orientados, enquanto que são poucos os grupos ligados a ações que 

podem ser enquadradas nos critérios de terrorismo. 

O termo ecoterrorismo começou a ser usado por volta da década de 80 para 

identificar grupos de ambientalistas extremistas que perpetravam atos de depredação, 

sabotagem e destruição contra grandes empresas, e seus gestores, que desenvolviam 

atividades entendidas por tais grupos como nocivas ao meio ambiente, como 

mineradoras, madeireiras, indústria de artefatos de couro, laboratórios etc. 

O primeiro caso reportado de ecoterrorismo ocorreu em 1977, quando membros 

da Sea Shepherd Conservation Society, formada por ex-membros do Greenpeace, 

organização não governamental que atua em âmbito global para a preservação 

ambiental, atacaram pescadores comerciais cortando suas redes de arrasto (JARBOE, 

2002). 

Buell (2009, p. 153) comenta que o termo ecoterrorismo é um neologismo 

formado pelo prefixo eco, com a primeira função de estigmatizar o ativismo ambiental e 

de direitos dos animais, e pelo segundo elemento terrorismo para estigmatizar a 

violência patrocinada pelo Estado e empresas, usada predominantemente como uma 

arma retórica não somente contra radicais, mas também contra iniciativas reformistas.  

Já o FBI conceitua ecoterrorismo como: 



 
 

 

[...] o uso ou ameaça de uso de violência de natureza criminal contra 

vítimas inocentes ou propriedade por grupos subnacionais 

ambientalmente orientados por razões político-ambientais, ou visando 

uma audiência além do alvo, frequentemente de natureza simbólica 

(FBI apud BUELL, 2009, p. 158, tradução livre). 

Tal conceito tem sido o mais utilizado para definir ecoterrorismo, todavia, apesar 

de considerar que sua prática é realizada por grupos subnacionais, é cediço que 

atualmente as referidas organizações extremistas atuam internacionalmente. Este 

pequeno equívoco na conceituação dá-se pelo fato do ecoterrorismo doméstico, isto é, o 

perpetrado por grupos subnacionais, ser atualmente prioridade no combate ao terrorismo 

pelos Estados Unidos (FOXNEWS, 2008).  

Quando se menciona que esses grupos são ambientalmente orientados, deve-se 

entender que são defensores da causa ambiental, mas que seguem ideologias 

extremistas, que encontram na violência o meio para atingir o objetivo de preservar o 

meio ambiente. 

Vale ressaltar que tais ideologias possuem como base correntes filosóficas 

ecocêntricas, palavra formada da derivação de ecologia, a ciência que estuda as relações 

dos seres vivos entre si e com o meio em que vivem, e centro, portanto, que partem do 

pressuposto de que todas as formas de vida são igualmente importantes, e por isso não 

devem ser exploradas pelos seres humanos. 

Segundo pontua o National Consortium for the Study of Terrorism and 

Responses to Terrorism da Universidade de Maryland (START): 

Duas linhas filosóficas distintas passam pelo pensamento 

ambientalista radical moderno. Uma delas é a tradicional filosofia 

popularizada pelo filósofo norueguês Arne Naess conhecida como 

ecologia profunda [deep ecology]. Este filósofo se baseou na crença 

biocêntrica de que seres humanos são ligados em uma rede de 

conexões com a natureza e que a distinção antropocêntrica entre 

homem e natureza é artificial e prejudicial a ambos humanos e 

planeta. Naess delineia a filosofia da ecologia profunda em seu 

trabalho em 2001, Ecology, Community and Lifestyle: Outline of an 

Ecosophy. Em seu trabalho Naess argumenta que a natureza tem 

intrínseco valor além da utilidade que provê aos seres humanos. 

Enquanto não há nada inerentemente violento ou ilícito na abordagem 

da ecologia profunda, e sem evidência que sugira que Naess favoreceu 

táticas violentas ou criminosas, ambientalistas radicais referenciam a 

ecologia profunda como uma de suas fundações filosóficas primárias. 

Para esta comunidade, a ecologia profunda apresenta uma alternativa 



 
 

 

radical a valores de capitalismo de livre mercado e demanda táticas 

que refletem seus objetivos radicais (Manes 1990, 140-150). 

 O movimento ambiental radical também se inspira em pensadores dos 

direitos dos animais como Peter Singer, autor do influente trabalho 

Animal Liberation (1975), e Tom Regan, que publicou The Case for 

Animal Rights (1983). Os pensadores dos direitos dos animais, como 

os ecologistas profundos, estendem as tradicionais responsabilidades e 

ética humano-humano para todas as criaturas vivas. Para estes 

pensadores, crueldade com animais é errada pela mesma razão que a 

crueldade com humanos é errada. De acordo com esta visão, o 

especismo cego resulta no tratamento humano de animais como 

sujeitos e é ridicularizado como imoral. O paradigma antropocêntrico 

é visto como pressuposto subjacente à pesquisa biomédica em 

animais, produção industrial animal, e outros práticas de uso animal 

são justificadas. (DESHPANDE; HOWARD, 2012, p. 8-9) 

Entretanto, tais correntes filosóficas em nada incitam a violência ou a prática de 

quaisquer atos ilícitos para a defesa de seus posicionamentos. Esses pensamentos 

servem de base para a adoção de dietas vegetarianas ou mesmo do estilo de vida 

vegano, que excluem da forma de viver o consumo de alimentos e produtos de origem 

animal, como carne, ovos, leite, mel, couro e até mesmo os testados em animais. 

Long (2004, p. 21-25) ainda cita outras correntes filosóficas que servem de 

fundamento para tais grupos, são elas: o ecofeminismo, a ecologia social e o 

biorregionalismo. 

A primeira, desenvolvida na década de 1970, deriva de diversas filosofias 

ambientais e feministas, tendo como criadora do termo ecofeminismo a escritora 

Françoise d’Eaubonne, em 1974. Essa corrente filosófica parte da análise de problemas 

ambientais do ponto de vista da crítica feminista ao sistema patriarcal, de modo a 

defender que há uma conexão entre a opressões sofridas pela natureza e mulheres, sendo 

necessárias alterações no sistema social patriarcal para propiciar o empoderamento das 

mulheres e evitar a destruição da natureza, de forma a criticar a teoria da ecologia 

profunda, visto que entende que a natureza não poderá ser salva se mantida a estrutura 

patriarcal atual. 

A corrente da ecologia social, criada por Murray Bookchin, defende que 

problemas ambientais não podem ser resolvidos em uma sociedade capitalista de livre 

mercado por conta das estruturas sociais, econômicas e políticas hierarquizadas e 

autoritárias, que permitem a dominação de humanos e da natureza. Para essa teoria a 



 
 

 

sociedade deve imitar a natureza, de modo que todos vivam em simbiose, cooperando 

para os objetivos evolutivos. A ecologia social critica a corrente da ecologia profunda, 

alegando ser esta ingênua quanto à necessidade de mudanças e fim da opressão humana. 

Já o biorregionalismo sustenta que é necessário ir além do ambientalismo e 

filosofia para desenvolver ideias práticas sobre construir e viver em comunidades 

sociais humanas compatíveis com os sistemas ecológicos, de maneira sustentável, 

estável e autossuficiente em pequenas comunidades de acordo com os padrões naturais 

específicos de cada região. Essa corrente filosófica é compatível com a do 

ecofeminismo, posto que para o desenvolvimento da referida comunidade, é essencial 

que sua estrutura preveja a igualdade entre todos, enfatizando com isso o bom 

relacionamento interpessoal e a rejeitando qualquer forma de opressão. 

Todavia, faz-se mister mencionar que nenhuma dessas referidas correntes 

filosóficas incita o uso da violência para atingir os objetivos nelas propostos, destarte, 

os grupos ecoterroristas, apesar de usarem tais doutrinas como base para suas ações, em 

verdade, deturpam as proposições nelas realizadas, de maneira a agir conforme suas 

próprias convicções e interesses. 

É nesse cenário de incertezas e ausência de compromissos que diversas 

entidades não estatais trabalham em defesa do meio ambiente. Todavia, a participação 

ampliada, como dito um dos mais importantes mecanismos de governança, se não 

administrada corretamente pode gerar o efeito oposto, a desgovernança, diante de atos 

criminosos intitulados neste caso como ecoterrorismo. 

As condutas envolvidas no ecoterrorismo estão intimamente ligadas ao ativismo 

de determinadas ONGs que, conforme já estudado, podem exercer sua influência nos 

processos de tomada de decisões na seara ambiental através de protestos, notadamente 

através de passeatas, petições ou até mesmo distúrbios. 

Estes últimos, quando perpetrados por organizações ecoextremistas (por 

exemplo a Earth Liberation Front – ELF e a Animal Liberation Front – ALF), podem 

gerar atos ecoterroristas. “Enquanto ecoterrorismo é empregado ao abordar ações, 

ecoextremismo se refere à dimensão ideológica associada pelos grupos engajados em 

tais atos” (START, 2012, p. 8, tradução nossa). 



 
 

 

Os atos ecoterroristas são uma grande preocupação nos EUA, tendo sido 

responsáveis por cerca de mais US$ 100 milhões de prejuízo (FOXNEWS, 2008), 

entretanto, não sendo contabilizadas quaisquer mortes. 

Diante disso, pode-se afirmar que a prática de atos ecoterroristas implica em 

verdadeira desgovernança, posto que contamina o ativismo típico da atuação das ONGs 

ambientalistas, importante para sua legitimação em processos de tomada de decisão. 

A legitimação das ONGs consiste em uma tarefa árdua, visto que deve ser 

conquistada mediante atuação na defesa dos interesses da sociedade civil transnacional, 

através de protestos, advocacia, lobbying e de sua expertise, conforme já analisado. 

A produção de conhecimento científico a respeito de determinados fenômenos 

objeto de análise para a confecção de normas de tutela ambiental é a principal 

ferramenta para a legitimação desses atores não estatais, mas não é a única. Suas ações 

representam ainda um outro instrumento de governança, a efetivação da participação 

ampliada, ao passo que esses atores, de fato, passam a atuar em defesa dos ideais e da 

causa ambiental, ora patrulhando áreas de risco de danos ao meio ambiente, ora 

denunciando a prática destes atos, ora evidenciando a importância de tais questões. 

Todas as ações descritas no item 1 da figura 1, relativas ao protesto, como o sit-

in
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, marchas, ridicularização e mesmo a perturbação, são condutas plenamente legais, 

decorrentes da desobediência civil e dos direitos de liberdade de expressão, 

manifestação e de associação, visto que na sua maioria praticados de forma pacífica, de 

modo a não gerar danos patrimoniais decorrentes de depredação ou mesmo danos 

pessoais, podendo apenas ocorrer danos patrimoniais decorrentes do não exercício da 

atividade contra a qual se protesta devido à manifestação, mas que não possuem 

qualquer viés criminal. 

Todavia, sendo estas condutas eivadas de violência, tanto praticadas contra a 

pessoa quanto ao patrimônio, como por exemplo incêndios criminosos, destruição de 

patrimônio, tanto público quanto privado, pichações ou mesmo ameaças contra 
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 Técnica bastante utilizada no ativismo ambiental, que consiste nos manifestantes meramente se 

sentarem em local de modo a impedir a ação do grupo contra quem se protesta, como é exemplo a 

variação técnica conhecida como tree sitting, em que ambientalistas se sentam em torno de árvores para 

impedir seu desmatamento. 



 
 

 

dirigentes de empresas ou líderes políticos, pode-se afirmar que há um decréscimo na 

conta de legitimação destes atores, visto que tais atitudes maculam imagem destes entes 

tão importantes para o processo de governança global.  

Dessa forma, atores que lutam pelo reconhecimento de sua causa e de sua 

legitimação tornam-se figuras maculadas pela marginalidade, o que, de certo modo, 

pode, além de deslegitimá-los no processo de governança em busca da efetivação do 

direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, desviar o foco desta 

causa para as ações criminosas perpetradas. Diante disso, torna-se ainda mais custosa a 

cruzada pela legitimação de tais atores junto aos processos de tomada de decisão, visto 

que não basta mais agir e pesquisar, mas também separar sua imagem da de extremistas 

que utilizam práticas criminosas para demonstrar seu ponto de vista. Entretanto, é 

inegável que o ecoterrorismo é tática extremamente eficaz quando se trata de chamar a 

atenção da mídia para a causa defendida, ainda que seja de maneira secundária, 

ofuscada pela violência perpetrada pelas organizações ecoterroristas. 

 

CONCLUSÃO 

O direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado está 

garantido no art. 225, caput, CF, sendo sua manutenção responsabilidade das atuais 

gerações para consigo mesma e para as futuras. Visando garantir tal direito, são 

utilizadas ferramentas de boa governança, dentre elas a participação ampliada. 

Tal ferramenta possibilita a participação de atores não compreendidos dentre os 

sujeitos do Direito Internacional clássico, sendo possível a intervenção de atores não-

estatais como ONGs, por exemplo. 

Todavia, devido ao fato de não possuírem personalidade jurídica de Direito 

Internacional, sua participação não é certa, necessitando estes atores de legitimação para 

atuarem em processos de tomada de decisão. Conforme estudado, essa legitimação e 

influência provém de diversos motivos, notadamente o ativismo e a expertise. 

Quanto a esse, que é o foco do presente trabalho, vale ressaltar que é salutar à 

defesa dos interesses ambientais ações que pugnem por sua importância, ou mesmo que 

busquem sua efetivação. Entretanto, tais ações devem ser pautadas pelos ditames legais. 



 
 

 

Dessa forma, atitudes baseadas em ideais extremistas, tomadas de forma violenta e, 

portanto, contrárias ao ordenamento jurídico, não contribuem para tal processo de 

legitimação desses atores. 

Ações ecoterroristas podem, além de gerar sanções de ordem penal e civil, 

influenciar negativamente o processo de legitimação das ONGs em processos 

ambientais de tomada de decisão, de forma a gerar desconfiança, descrédito, em relação 

às ações desses atores ou até mesmo desviar o foco da causa ambiental para o viés 

criminal das ações perpetradas pelos grupos ecoterroristas. 

Sendo assim, pode-se afirmar que, do ponto de vista da governança ambiental, 

estas ações, por mais que busquem muitas vezes uma rápida tutela ambiental, podem 

representar um retrocesso no processo de legitimação dos citados atores, bem como 

delitos de diversas ordens. Tais condutas geram um ruído no processo de governança 

ambiental, atrapalhando a tomada de decisões, o que pode se resumir na ideia de 

desgovernança, em que se observa uma ferramenta do sistema trabalhando em 

verdadeiro descompasso com o restante do conjunto, embaraçando o bom andamento do 

processo. 
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RESUMO 

 

Este trabalho objetiva analisar a ineficácia das políticas públicas de saúde do 

trabalhador (ST), seus reflexos no âmbito previdenciário e a necessidade de revisitação 

dos ideais que nortearam a Reforma Sanitária (RS) e a inclusão da proteção da saúde 

obreira no seu bojo. Para esta finalidade foi utilizado o método dedutivo e, como 

método de abordagem, procedeu-se pesquisa qualitativa amparada por material 

bibliográfico, normativo e documental. Ao final, demonstrou-se haver indícios que as 

políticas de proteção da ST têm se mostrado ineficazes ao seu propósito, exigindo uma 

revisitação à RS para que referidas políticas de ST gozem de eficácia. 

 

Palavras-chave: Políticas Públicas. Saúde do Trabalhador. Previdência Social. 

Reforma Sanitária. 

 

ABSTRACT 

 

This paper aims at analyzing the ineffectiveness of public policies on workers' health 

(ST), its repercussions in the social security sphere and the need to revisit the ideals that 

guided the Sanitary Reform (RS) and the inclusion of health protection in the 

workplace. For this purpose, the deductive method was used and method of approach 

it’s qualitative research supported by bibliographic, normative and documentary 

material. In the end, it has been shown that there are indications that ST protection 

policies have proved to be ineffective in their purpose, requiring a re-visit to SR for 

such ST policies to be effective. 

Keywords: Public policy. Worker's health. Social Security. Health Reform. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Prescreve a Constituição Federal de 1988 (CF/88), em seu Título VIII, Capítulo 

II, sobre a Seguridade Social, dispondo a Seção I, em seu artigo 194 que “a seguridade 

social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos 

e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à 

assistência social” (BRASIL, 1988). 
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A partir disso, foi arquitetado o sistema de Seguridade Social no Brasil mediante 

lutas e discussões, pois, enquanto as legislações anteriores previam apenas o direito à 

Previdência Social aos trabalhadores formais e o direito à Assistência Social à 

população sem vínculos trabalhistas, a inserção da proteção à Saúde no contexto da 

seguridade decorreu de pressões que já se faziam sentir há mais de uma década 

(FLEURY, 2009, p. 745) e que fizeram emergir, como parte da luta pela democracia, 

aquilo que se nomeou de reforma sanitária (doravante RS). 

Em meio às reivindicações promovidas pelos defensores da RS estava a proteção 

da saúde do trabalhador (adiante ST), refletindo as discussões que ocorriam na Europa 

na década de 50, onde surgiram novos questionamentos sobre as condições de trabalho 

e reivindicações de mudanças capazes de garantir saúde e melhorar o ambiente e 

qualidade de vida das pessoas. (DIAS; HOEFEL, 2005, p. 818). 

Visando atender ao reclamo da classe trabalhadora que também tinha interesse 

na melhoria das condições de trabalho defendida pela Reforma Sanitária, o legislador 

constituinte atribuiu ao Sistema Único de Saúde (SUS), entre suas competências, 

“executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do 

trabalhador”, conforme prescreve o artigo 200, inciso II, da Carta Política de 1988 

(BRASIL, 1988). 

Desde então, cabe ao SUS executar ações de proteção à ST, de modo a garantir 

melhores condições de trabalho que prestigiem a saúde e vida do obreiro, mediante a 

formulação de políticas públicas de proteção à saúde no trabalho, criação de órgãos de 

vigilância e fiscalização e, ainda, implementação de uma rede de atendimento de saúde 

do trabalhador, a fim de concretizar o comando constitucional. 

Contudo, até o presente momento as políticas públicas de saúde do trabalhador 

não se mostraram eficazes a ponto de proteger a classe obreira. Com efeito, os números 

de acidentes de trabalho no Brasil são alarmantes: o Anuário Estatístico de Acidentes do 

Trabalho de 2015 (AEAT 2015), elaborado pelo Ministério da Fazenda (MF), aponta o 

total de 612.632 acidentes de trabalho ocorrido durante este ano (BRASIL, 2015). Já o 

Anuário Estatístico de Acidentes do Trabalho de 2016 (AEAT 2016), também 

produzido pelo MF, indica a existência de 578.935 acidentes de trabalho havidos neste 

ano (BRASIL, 2016). 



 
 

 

Registre-se que dados constantes dos relatórios acima mencionados, embora 

demonstrem uma queda nos índices de acidentes de trabalho ocorrido nos anos 

anteriores (2013, 2014 e 2015), não significam grandes avanços no que se refere à 

proteção à saúde do trabalhador. 

Isto porque, em que pese os números constantes do AEAT 2016 apresentarem 

um pequeno avanço, eles não podem ser tomados como absolutos, pois, comparando os 

dados de 2015 e 2016, vê-se que enquanto o AEAT 2015 registra o total de 612.632 

acidentes de trabalho ocorridos naquele ano (BRASIL, 2015), o AEAT 2016 aponta 

que, em verdade, no ano de 2015 ocorreram 622.379, uma diferença considerável de 

9.747 acidentes de trabalho neste ano. 

Ademais, considerando os dados constantes do Anuário Estatístico da 

Previdência Social de 2016 (AEPS 2016) (BRASIL, 2016), o número de mortes 

decorrentes de acidentes de trabalho não sofreu significativa redução, demonstrando que 

a saúde do trabalhador não tem estado na pauta de elaboração de políticas públicas de 

saúde do trabalho, assim como as políticas públicas até aqui produzidas se mostraram 

incipientes na proteção de obreiros e obreiras. 

Destarte, o objetivo do presente trabalho é apresentar como as políticas públicas 

de saúde do trabalhador têm sido ineficazes para a proteção de trabalhadores e 

trabalhadoras e, também, como esta ineficácia se reflete no âmbito da Previdência 

Social, mediante a concessão de benefícios previdenciários oriundos de acidentes de 

trabalho. Ao final, propõe-se uma revisitação aos ideais que nortearam a Reforma 

Sanitária (RS) ocorrida na década de 80, para que a saúde do trabalhador volte a estar na 

pauta de elaboração de políticas públicas produzidas pelo Poder Legislativo. 

Para a realização da proposta suscitada, foi utilizado o método dedutivo, que é 

aquele que parte do geral e, a seguir, desce ao particular, predizendo a ocorrência de 

casos particulares com base na lógica (PRODANOV, 2013, p. 27). Quanto à 

abordagem, procedeu-se a uma pesquisa qualitativa que, segundo Bardin, “requer do 

pesquisador um preparo técnico com imparcialidade na leitura, visando entender o que 

é valorizado pelo outro e não o que o pesquisador gostaria de encontrar” (BARDIN, 

2009, p. 52). Os objetivos da presente pesquisa são explicativos, e seus procedimentos 

técnicos são baseados em pesquisa bibliográfica, normativa e documental, pois 



 
 

 

ancorados em análise de material teórico, legislação e documentos publicados em meio 

físico ou eletrônico. 

 

1 INEFICÁCIA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE DO TRABALHADOR 

E REFLEXOS PREVIDENCIÁRIOS 

 

Como dito alhures, a proteção à saúde do trabalhador foi erigida ao status de 

norma constitucional, tendo em vista que o artigo 200, II, da CF/88 (BRASIL, 1988) 

previu expressamente ser atribuição do SUS executar ações de saúde do trabalho, o que 

compreende a formulação de políticas públicas que visem implementar tal proteção. 

Entretanto, embora a saúde do trabalhador esteja descrita no texto constitucional 

- inclusive em outros textos afora o artigo 200 supracitado (veja-se, ex. gr., o artigo 6º, 

que garante ser o direito à saúde um direito social e o artigo 7º, inciso XXII, que, mais 

precisamente quanto à saúde obreira, descreveu ser direitos dos trabalhadores a redução 

dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança) -, é 

certo que até agora esta proteção ainda não alcançou a eficácia almejada por aqueles 

que preconizaram a reforma sanitária. 

Dois pontos devem ser destacados sobre este aspecto: (i) o primeiro diz respeito 

ao grande volume de leis produzidas pelo Poder Legislativo, que, embora seja 

excessivo, não tratam de ST; (ii) o segundo se refere à Rede de Atenção Integral à 

Saúde do Trabalhador, conhecida como estratégia Renast, que não se consolidou como 

política pública eficaz de proteção da ST. 

Com efeito, mesmo diante da fúria legiferante observada no Brasil, o número de 

leis que versam sobre ST é extremamente diminuto e evidencia, indiscutivelmente, que 

embora o assunto esteja previsto pela CF/88 e legislação infraconstitucional (em 

específico a Lei 8.080/1990) (BRASIL, 1990), ele ainda não encontrou seu âmbito de 

aplicação e observância por governantes e governados. Ou seja, a despeito da volúpia 

normativa que existe no Brasil e, muito fortemente, no SUS, são patentes a baixa 

frequência da ST nas normas existentes e uma escassez de normas específicas que 

tratam das relações saúde-trabalho (AGUIAR, VASCONCELLOS, 2015, p. 832). 

Não se é possível identificar o motivo que leva o Poder Legislativo a não 

discutir temas relacionados à ST, ou a relegar este importante assunto a um caráter 



 
 

 

secundário ou de somenos importância. Talvez seja a invisibilidade das doenças e 

acidentes do trabalho na sociedade atual, onde o adoecimento relacionado ao trabalho e 

os acidentes do trabalho, na realidade, não são problemas visíveis ou preocupantes na 

sociedade brasileira. Impõe-se questionar quais as razões dessa invisibilidade; mesmo 

diante de tanto dispêndio de dinheiro público, esse quadro trágico repete-se ao longo do 

tempo. (TEIXEIRA, 2012, p. 126) 

Por outro prisma, é possível que o descaso perpetrado pelo Estado com a 

proteção à ST decorra da implementação - ou sua tentativa -, de criação de um 

organismo voltado para atender ao trabalhador e sua saúde, denominado RENAST – 

Rede de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador. 

Porém, o projeto, embora signifique avanço no campo da proteção à saúde do 

trabalhador, não alcançou as expectativas com ele advindas, pois “a Renast, como 

estratégia de articulação das ações de saúde do trabalhador no SUS, a par dos 

avanços, obteve resultados situados aquém das expectativas iniciais”. (LEÃO, 

VASCONCELLOS, 2011, p. 91) 

Estas expectativas abaixo do esperado decorrem de uma fragmentação 

institucional no Ministério da Saúde, que refletem o próprio campo de saúde do 

trabalhador (LEÃO, VASCONCELLOS, 2011, p. 91); da dificuldade, derivada da 

compartimentalização das estruturas do SUS, de implementar uma atenção integral e 

integrada aos trabalhadores e também de financiar as ações de saúde do trabalhador no 

SUS, que é questão complexa e ainda não resolvida (DIAS; HOEFEL, 2005, pp. 819, 

824); ainda, da inexistência de uma efetiva política nacional de saúde do trabalhador 

(TEIXEIRA, 2012, p. 126). 

No mesmo diapasão, a dificuldade da implementação da proteção à ST exige, 

pela interdisciplinaridade da área e o amplo leque de ações, a interveniência de setores 

públicos distintos, representados pelo Trabalho, pela Saúde e pela Previdência, que 

deveriam atuar de forma conjunta e complementar (CHIAVEGATTO; ALGRANTI, 

2013, p. 26). Contudo, estes setores trabalham com lógicas distintas, fazendo com que a 

integração aconteça apenas em intenções e discursos, sem resultados práticos de 

expressão. 

Por isso Chiavegatto e Algranti destacam, a respeito de todas as dificuldades 

para a implementação das políticas públicas de saúde do trabalhador que: 



 
 

 

[...] O tema Saúde e Trabalho é um exemplo típico: a área do Trabalho tem 

privilegiado a questão da formalização do vínculo de trabalhista em claro 

detrimento à inspeção de locais de trabalho por trazer visibilidade ao governo 

na forma de “novos postos de trabalho” e por aumentar a arrecadação. O 

setor Saúde criou a Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do 

Trabalhador (Renast) com sua rede de Centros de Referência em Saúde do 

Trabalhador (Cerets) de distintos níveis e, mais recentemente, editou a 

Política Nacional de Saúde  dos Trabalhadores e Trabalhadoras 

(BRASIL, 2012), entretanto, a estruturação da rede enfrenta enormes 

obstáculos pela limitada importância desta área dentro da estrutura 

ministerial, aliada a interesses políticos que, com frequência, têm um grande 

impacto na constituição, nas atribuições e na autonomia dos Cerests. 
(CHIAVEGATTO; ALGRANTI, 2013, p. 26) 

 

E todas estas dificuldades acima apontadas refletem diretamente no número de 

acidentes de trabalho e doenças ocupacionais que, por sua vez, trazem reflexos 

previdenciários, haja vista que, quanto aos primeiros, de acordo com o AEPS 2016 

houve um aumento do número de benefícios acidentários concedidos em relação a 2015. 

Deveras, conquanto o número de acidentes de trabalho registrado pelo AEAT 

2016 tenha sofrido redução, isso não implicou numa diminuição do número de 

benefícios acidentários concedidos, pois, enquanto em 2015 foi registrada a concessão 

de 222.450, em 2016 este número subiu para 251.911 benefícios concedidos por algum 

acidente de trabalho ocorrido (AEAT, 2016). 

No mesmo diapasão, o número de aposentadorias por invalidez concedidas em 

2016, segundo o AEPS 2016 ultrapassa a marca de mais de 25 (vinte e cinco) acidentes 

por dia; os acidentes de trabalho superaram a marca de mais 50 (cinqüenta) acidentes 

diários, e; as pensões por morte estão acima da concessão 1 (uma) pensão por dia. 

Tais números demonstram como a ineficácia das políticas públicas de ST, a 

dificuldade de implementação destas políticas e a diligente fiscalização das poucas 

regras protetivas existentes geram reflexos no sistema previdenciário, contribuindo para 

a exacerbação da propalada tese de “rombo previdenciário”. 

Neste sentido, vejam-se os dados constantes dos anuários mencionados: 

 

Figura 1 - Capítulo 1 - Brasil e Grandes Regiões 

 
Fonte: Anuário Estatístico de Acidentes do Trabalho 2015 (BRASIL, 2015) 



 
 

 

 

Figura 2 - Capítulo 1 - Brasil e Grandes Regiões 

 
Fonte: Anuário Estatístico de Acidentes do Trabalho 2016 (BRASIL, 2016) 

 

Os números previdenciários acima apresentados deixam claro que a ausência de 

efetivação das normas constitucionais de proteção à saúde do trabalhador tem 

contribuído tanto para o aumento dos valores gastos com a Previdência Social, quanto 

para o acréscimo das despesas do Poder Judiciário com ações que poderiam ter sido 

evitadas. 

Os reflexos previdenciários anteriormente apontados, de diminuição do número 

de acidentes de trabalho descritos pelo AEAT 2016 (578.935) versus o aumento do 

número de benefícios acidentários concedidos em 2016 (251.911) deixam evidentes a 

ausência de implementação de uma política pública de efetiva proteção à saúde do 

trabalhador. 

Mesmo porque, repise-se: a diminuição do número de acidentes não significa 

que estejam sendo elaboradas políticas públicas eficazes de ST, mas sim que o aumento 

do número de trabalhadores desempregados e que laboram na informalidade impedem 

que eventuais infortúnios sejam comunicados à Previdência Social. O aumento do 

número de benefícios acidentários deixa clara a ineficácia da proteção estatal à saúde do 

trabalhador. 

Este aumento do número de acidentes é confirmado pelo AEPS 2016 onde, ao 

apresentar os números de benefícios acidentários concedidos nos três últimos anos, 

indica que no ano de 2014 foram concedidos 294.449 benefícios acidentários; este 

número sofre redução no ano de 2015, com a concessão de 210.652 benefícios 

acidentários para, no ano seguinte (2016) sofrer novo aumento, com a concessão de 

239.293 benefícios acidentários, conforme a figura abaixo apresentada: 

 

Figura 3 - Capítulo 5 - Acidentários 



 
 

 

 
Fonte: Anuário Estatístico da Previdência Social 2016 (BRASIL, 2016) 

 

Os dados constantes do AEPS 2016 são reveladores da ineficácia das políticas 

públicas de proteção à ST, ante a crescente concessão dos seguintes benefícios 

acidentários: 8.867 aposentadorias por invalidez; 212.209 auxílios-doença, e; 17.914 

auxílios-acidente, sendo que todos estes indicadores são maiores que os apresentados 

no ano de 2015. 

Ademais, é interessante notar como, embora os dados oficiais de 2016 indiquem 

a diminuição do número de acidentes de trabalho (578.935), proporcionalmente houve 

um aumento da concessão de benefícios acidentários (239.293), fazendo surgir 

interessante questão quanto à correlação entre a diminuição de acidentes versus o 

aumento de concessões de benefícios acidentários - melhor análise dos requerimentos 

pela Autarquia Previdenciária; benefícios concedidos após longo trâmite administrativo, 

etc.? 

Deveras, o fato inconteste é que em o legislador ordinária não tem conseguido 

elaborar políticas públicas eficazes de proteção da ST, pois, caso o fizesse, certamente 

os números de acidentes de trabalho e de benefícios acidentários deles oriundos seriam 

bem menores e, por conseguinte, os gastos públicos sofreriam redução. 

Em sendo assim, enquanto a questão da ST não for efetivamente transformada 

em um problema concreto de saúde pública (AGUIAR; VASCONCELLOS, 2015), 

estes números continuarão aumentando e a despesa pública com estas demandas 

seguirão sendo anualmente incrementados. 

Novamente, vê-se como a falha na gestão pública gera um efeito reverso que 

acaba por onerar os cofres públicos e, como corolário, toda a população, pois ao invés 

do Estado se preocupar em implementar políticas preventivas, que atendam ao comando 

constitucional e tragam benefícios efetivos aos trabalhadores, ocorre justamente o 

inverso: não se investe em prevenção, esvazia-se o conteúdo da regra constitucional e, 

depois, paga-se pela omissão estatal. 



 
 

 

Daí que a triste história dessa exposição mostra, de forma exemplar, que a 

institucionalização das medidas de proteção no trabalho só ocorre na condição 

derradeira, depois que os efeitos à saúde foram evidenciados e cientificamente 

comprovados, em termos suficientes para refutar todos os argumentos em contrário 

(PENROSE apud LIEBER, 2008, p. 129). 

De fato, atualmente o que se verifica é que, em momento algum aquilo que foi 

defendido pela classe trabalhadora e por todos aqueles que lutaram pela reforma 

sanitária se concretizou. Ao revés, como já se destacou, cultural e socialmente, houve 

uma transformação que acentuou valores como o individualismo e o consumismo, com 

as elites e setores das altas capas médias orientadas cada vez mais para um padrão 

norte-americano de sociedade de consumo, em detrimento de valores como a 

solidariedade, a igualdade e a participação cívica (FLEURY, 2009, p. 749). 

Todas as assertivas acima destacadas demonstram apenas uma parte do quanto a 

ST tem estado desprotegida nos dias atuais, na medida em que, de um lado, a iniciativa 

Renast tem estado em crise e encontrado dificuldades de implementação e estruturação 

como rede de atenção, como observam Leão e Vasconcellos: 

[...] A Renast, assim, encontra dificuldades em sua estruturação como 

rede. Para se chegar a essa conclusão, nossa reflexão se baseia nos 

seguintes pontos de crise da  Renast: 1) a ausência de uma concepção 

de integralidade; 2) a ênfase desproporcional em uma das partes da 

atenção – o assistencialismo; 3) a ausência de mecanismos 

visceralmente mais sólidos e compulsórios de articulação e 

comunicação; 4) a heterogeneidade da inserção institucional dos 

centros de referência; 5) o reconhecimento impróprio dos membros do 

Cerest em relação a seu papel; e 6) a ausência de uma missão 

estruturante. (LEÃO; VASCONCELLOS, 2011, p. 93) 

 

Lado outro, se o processo de globalização contribuiu para uma dinamização do 

trabalho, é certo que referido dinamismo tem ocorrido em detrimento da saúde do 

trabalhador, que não encontra no Estado o aparato ou proteção necessárias à sua saúde e 

melhor qualidade de vida, de maneira que as transformações havidas com o processo de 

globalização da economia e em especial as mudanças imprimidas pelas inovações 

tecnológicas significaram dinamização do trabalho, maior eficiência, “qualidade total”, 

por força de um senso comum de que tais alterações são frutos da modernidade e de que 

tudo o que é moderno é bom. Contudo, cabe aos que se preocupam com o mundo do 

trabalho, não voltado somente à acumulação do capital, mas à qualidade de vida do 



 
 

 

trabalhador, questionar se tais inovações foram positivas para os trabalhadores 

(TEIXEIRA, 2012, p. 116). 

Certamente, a evolução dos métodos e mecanismos de trabalho será bem-vinda e 

positiva, desde que não entre em conflito com aquilo que foi protegido pelo legislador 

constitucional e infraconstitucional, que alçou a proteção à saúde do trabalhador como 

direito social fundamental e que deve ser protegida pelo Estado. 

A omissão estatal em produzir normas eficazes de proteção à ST deve ser 

denunciado, analisado, averiguado e combatido, a fim de que todos, indiferente de 

posição, classe social, ou se trabalhador formal ou informal, possa alcançar o direito à 

saúde colocado como uma das pedras fundamentais de nosso ordenamento jurídico. 

 

2 REVISITANDO A REFORMA SANITÁRIA E A PROTEÇÃO À SAÚDE DO 

TRABALHADOR 

 

Se atualmente o SUS não tem conseguido produzir normas e políticas públicas 

eficazes de proteção à saúde do trabalhador - erigida ao status de norma constitucional -, 

isso não decorre do movimento de reforma sanitária, que teve em sua origem amplo 

apoio da classe trabalhadora e visava melhorar as condições de vida e trabalho dos 

operários. 

Com efeito, a preocupação governamental com o bem-estar dos trabalhadores 

não chega a ter dois séculos de existência (WEINTRAUB, 2005, p. 64), tendo a 

proteção sanitária sido erigida como política de governo no limiar do século XX, na 

medida em que foi verificado haver uma interdependência entre as condições de saúde e 

trabalho (DALLARI; VENTURA, 2002), e não ser possível atender aos anseios dos 

interesses econômicos que permeavam o Estado do bem-estar social em detrimento da 

saúde dos trabalhadores, ficando evidente que, o regular desenvolvimento da Revolução 

Industrial estava intrinsecamente ligado à melhoria da qualidade de vida e saúde dos 

operários. 

Nessa esteira, deu-se início a um movimento de reforma sanitária na Europa, 

onde surgem novos questionamentos sobre as condições de trabalho e reivindicações 

pela melhoria da qualidade de vida das pessoas. Na Itália, o movimento pela Reforma 

Sanitária envolveu trabalhadores organizados, técnicos de serviços de saúde e 



 
 

 

instituições de ensino e pesquisa, trazendo à evidência condições de trabalho que 

geravam doenças nos operários e a necessidade de modificá-las (DIAS; HOEFEL, 

2005). 

Referido movimento ecoou no Brasil durante o período da reorganização social, 

fim da ditadura e redemocratização do país, contribuindo para a inserção da RS na 

agenda de readequação democrática que estava sendo implementada e, por 

consequência, a inclusão da ST dentro desta reforma, como explicam Dias e Hoefel: 

[...] Com o apoio dos trabalhadores, em particular dos sindicatos 

sintonizados com as premissas do “novo sindicalismo” e as 

formulações teórico-conceituais produzidas pela epidemiologia social, 

a Reforma Sanitária Brasileira incluiu as questões de saúde do 

trabalhador. 

Assim, o movimento de Saúde do Trabalhador, no Brasil, toma forma 

no final dos anos 70, tendo como eixos: a defesa do direito ao trabalho 

digno e saudável; a participação dos trabalhadores nas decisões sobre 

a organização e gestão dos processos produtivos e a busca da garantia 

de atenção integral à saúde. [...] (DIAS; HOEFEL, 2005, p. 819) 

 

Destarte, e com apoio da classe trabalhadora, a Constituição Federal de 1988 

avança em relação às normas fundamentais anteriores, garantindo um conjunto de 

direitos sociais que até então não haviam sido tão amplamente garantidos, de maneira 

que a inclusão da previdência, da saúde e da assistência como partes da seguridade 

social introduz a noção de direitos sociais universais como parte da condição de 

cidadania, antes restritos à população beneficiária da previdência (FLEURY, 2009, p. 

745). 

Com isto, estava instaurada no Brasil a Reforma Sanitária e a inclusão das 

questões de ST na Constituição Federal de 1988, incluindo entre seus determinantes as 

condições de alimentação, habitação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, 

emprego, e atribuindo ao SUS a responsabilidade de coordenar as ações no país de 

proteção à saúde da classe operária (DIAS; HOEFEL, 2005). 

Após a implementação da Lei Orgânica do SUS (Lei 8.080/1990), estava 

consolidado no plano legal e institucional o campo da ST, atendendo ao anseio desta 

classe e dando início a uma nova fase da proteção à saúde dos trabalhadores, que agora 

não dependiam mais do trabalho formal e contribuição à Previdência Social para ter 

acesso à saúde oferecida pelo Estado – o registro em carteira de trabalho agora dava 



 
 

 

lugar a um acesso universal e igualitário, colocando no mesmo nível trabalhadores 

formais e informais e protegendo-os da mesma maneira. 

Entretanto, não obstante a RS, no Brasil, ter contado com amplo apoio dos 

trabalhadores e ter entre suas determinações a proteção à ST, o que se verificou no 

decorrer dos anos foi a diminuição dos direitos por ela defendidos e a ineficácia das 

políticas públicas de proteção à saúde dos operários, gerando um esvaziamento do 

regramento fundamental e a marginalização da saúde obreira, que não tem recebido a 

devida atenção do governo, empresários e mesmo da própria classe trabalhadora. 

Referido esvaziamento pode decorrer da disputa ideológica que permeou a 

construção do SUS, favorecendo amplamente o projeto neoliberal ocorrido após a 

promulgação da CF/88, que reorganizou as relações entre Estado e sociedade em bases 

distintas daquelas propostas pelos formuladores do SUS (FLEURY, 2009); por outro 

lado, é possível que este “vazio” experimentado pelas políticas públicas de proteção à 

ST decorra do afastamento destes como atores ativos no processo de construção e 

implementação de políticas de proteção da saúde dos operários, mediante participação 

mais ativa de sindicatos, associações de classe e outras entidades que atuam em defesa 

dos interesses dos trabalhadores. 

O fato inconteste é que 15 anos após a regulamentação da atribuição 

constitucional da atenção integral à saúde dos trabalhadores pela Lei 8.080/90 

(BRASIL, 1990) e das experiências implementadas na rede pública de serviços de 

saúde, pode-se dizer que o SUS ainda não incorporou, de forma eficaz, em suas 

concepções, paradigmas e ações, o lugar que o “trabalho” ocupa na vida dos indivíduos 

e suas relações com o espaço socioambiental (DIAS; HOEFEL, 2005, p. 820). 

Com isto, embora o fato da RS ter contado com amplo apoio de sindicatos de 

trabalhadores e operários dos mais variados segmentos, vê-se que o modelo 

inicialmente adotado e que visava ampliar a proteção à ST não tem se efetivado na 

prática, contribuindo para o escamoteamento do tema e relegando-o a um plano de 

somenos importância que não lhe pode ser atribuído, visto que a saúde do trabalhador 

diz respeito, no mínimo, a saúde de todos os indivíduos e cidadãos de um país. 

Significa dizer que, ao se abrir mão da proteção à saúde de trabalhadores e 

trabalhadoras, está se abrindo mão do mecanismo propulsor de toda a economia de 

uma nação, pois a ausência de mão de obra, por qualquer motivo que seja e em especial 



 
 

 

por motivos de saúde, impede o desenvolvimento de produtos, serviços, e de toda uma 

economia, contribuindo para a crise que assola o Brasil. 

Ademais, não enfrentar a questão da saúde dos trabalhadores com a urgência e 

importância que o tema reclama implica, indubitavelmente, nos elevados números de 

acidentes de trabalho e óbitos por acidentes laborais que afligem a Previdência Social e 

o país como um todo. 

Sim, pois, ainda que o AEPS 2016 indique ter havido diminuição nos números 

de acidentes de trabalho e óbitos decorrentes de trabalho no Brasil, estes números não 

podem ser tomados como absolutos, como dito alhures e, também, não significam uma 

evolução ou melhora das políticas públicas de proteção à saúde dos trabalhadores. Por 

vezes, se trata apenas dos empregadores cumprindo e fazendo cumprir as normas de 

medicina e segurança do trabalho (PINTO E SILVA, 2001), mas não necessariamente 

uma evolução das políticas públicas de saúde do trabalho. 

Isto posto, e observado que a reforma sanitária e o desenvolvimento do SUS são 

tolhidos por uma orientação liberal que propugna por uma forte redução do Estado na 

economia e nas políticas sociais (FLEURY, 2009), é certo que, atualmente, a norma 

inserta no artigo 200, II, CF/88, que atribuiu ao SUS o desenvolvimento de políticas 

públicas de proteção à saúde do trabalhador, não tem gozado de eficácia e isto tem 

contribuído para o elevado número de acidentes de trabalho ocorridos no Brasil, 

reclamando uma análise e resposta do Estado sobre este problema de saúde pública, a 

ser iniciada por uma revisitação dos ideais que orientaram a Reforma Sanitária e o 

desejo de proteger a saúde do trabalhador de maneira positiva e eficaz. 

 

CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho teve o objetivo de apresentar como as políticas públicas de 

proteção à saúde do trabalhador (ST), outorgadas pelo legislador constituinte ao Sistema 

Único de Saúde (SUS) (art. 200, II, CF/88), até o momento não se mostraram eficazes à 

finalidade que lhes foi proposta, dado o grande número de acidentes de trabalho 

registrado ao longo dos anos de 2014, 2015 e 2016, como constam dos Anuários 

Estatísticos de Acidentes do Trabalho (AEAT) dos anos de 2015 e 2016, elaborados 

pelo Ministério da Fazenda (MF) e aqui demonstrados. 



 
 

 

Com efeito, os dados e informações aqui trazidas indicam que a produção 

legislativa até aqui realizada a respeito de ST não tem sido uma ferramenta eficaz para a 

proteção de obreiros e obreiras; ademais, as estratégias formuladas pelo Estado para 

atender ao trabalhador e sua saúde – em especial a estratégia Renast -, têm encontrado 

dificuldades para serem implementadas ou alcançarem seus objetivos de funcionar 

como uma rede integrada, de modo a esvaziar a proposta que norteou a Reforma 

Sanitária (RS), de inserção da saúde como parte do sistema de seguridade social e, 

dentro disto, de proteção à saúde do trabalhador e melhoria de sua qualidade de vida. 

No mesmo diapasão, a redução do número de acidentes de trabalho e doenças 

ocupacionais não tem significado redução do número de benefícios acidentários 

concedidos, pois dados do AEAT 2016 demonstram aumento do número de benefícios 

desta espécie concedidos, evidenciando ineficácia das políticas públicas de proteção à 

ST. 

Fica evidente, outrossim, que a desproteção à ST tem gerado reflexos no âmbito 

previdenciário e deve ser debatida com maior profundidade em momento ulterior, a fim 

de se encontrarem soluções para os problemas apresentados, haja vista que, em se 

tratando o direito à saúde de um direito humano consagrado pela CF/88 – fazendo-o, 

por isso, um direito fundamental -, a hipótese atrai para o Estado brasileiro o dever de 

proteção, concebido segundo os padrões consagrados nacional e internacionalmente 

(LUSTRE; BELTRAMELLI NETO, 2016, p. 226). 

É dever do Estado proteger a saúde do trabalhador, que foi inserida, com muito 

custo, na órbita da Constituição Federal por força da RS, não lhe sendo legítimo 

imiscuir-se ou omitir-se no seu dever de proteger direito humano fundamental, mas sim 

revisitar as ideias que orientaram aquele momento político. A cada momento que a ST 

vai sendo relegada a um segundo plano, não é apenas o indivíduo quem perde, mas toda 

a sociedade, que tem objetificado o trabalhador sem se atentar que, tal objetificação 

atinge a todos nós indistintamente. 
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RESUMO 

O presente artigo é de grande relevância no meio jurídico nacional, pois se trata do 

estudo sobre a competência do município para legislar acerca do meio ambiente e da 

análise jurisprudencial sobre a temática. O ente municipal recebeu da Constituição 

Federal de 1988 atribuições e competências abrangentes e precisa utilizar dessas 

competências para cumprir os deveres que foram impostos, especialmente no artigo 

225. Tendo em vista a repartição de competências da Constituição Federal de 1988, e da 

necessidade de cada vez mais proteger o direito fundamental ao meio ambiente. 

PALAVRAS-CHAVE: Direito Ambiental – Competência Legislativa – Município. 

ABSTRACT 

This article is of great relevance in the national juridical environment, as it is the study 

about the competence of the municipality to legislate about the environment and the 

jurisprudential analysis on the subject. The municipal body received from the Federal 

Constitution of 1988 comprehensive powers and competences and needs to use these 

competencies to fulfill the duties that were imposed, especially in article 225. In view of 

the division of competences of the Federal Constitution of 1988, and the need for each 

time protect the fundamental right to the environment. 

KEYWORD: Environmental Law - Legislative Jurisdiction – Municipality. 

 

INTRODUÇÃO 

Será analisada a competência dos municípios na legislação ambiental, realizando 

um breve estudo sobre a competência material e legislativa do município; o interesse 

local e a possibilidade da suplementação de lei federal.  

Visando sistematizar o estudo, serão explicados alguns casos oriundos da 

jurisprudência brasileira, em especial do Supremo Tribunal Federal e do Superior 

Tribunal de Justiça afeto ao tema. 
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O ente municipal recebeu da Constituição Federal de 1988 atribuições e 

competências abrangentes e precisa utilizar dessas competências para cumprir os 

deveres que foram impostos. Tendo em vista a repartição de competências da 

Constituição Federal de 1988, e da necessidade de cada vez mais proteger o direito 

fundamental ao meio ambiente. Pergunta-se: Quais os limites da competência legislativa 

do município em matéria ambiental? 

1 OBJETIVOS 

Busca-se com o presente artigo identificar os limites da competência do 

Município em matéria ambiental. E também, realizar uma análise da jurisprudência 

brasileira sobre como este tema é tratado nos Tribunais superiores.   

2 METODOLOGIA 

O trabalho se socorrerá da doutrina e jurisprudência. O método aqui empregado 

será o hipotético-dedutivo e a metodologia será predominantemente a bibliográfica. 

3 COMPETÊNCIA DOS MUNICÍPIOS NA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL 

A Constituição de 1988 expressa que compete aos Municípios legislar sobre 

assuntos de interesse local e, ainda, suplementar a legislação federal e a estadual no que 

couber (art. 30, incisos I e II CF/88), abrindo uma perspectiva mais ampla no que atine 

ao âmbito de atuação destes entes federativos. Tal compreensão, em boa medida, é 

inspirada pelo dever que se impõe ao Poder Público (em sentido amplo) de defender e 

preservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado, nos termos do art. 225 da 

Constituição Federal, bem assim pelo modelo de federalismo cooperativo que 

identificamos em nossa Constituição, compreendendo áreas de atuação comum às 

esferas governamentais – União, Estados, Distrito Federal e Municípios, não exclusivas, 

para que atuem em concerto no desempenho da atividade administrativa que lhes é 

atribuída em matéria ambiental (consoante o art. 23, incisos VI e VII, da Constituição 

da República Federativa do Brasil de 1988, e a regulamentação ditada pela Lei 

Complementar nº 140/2011). 



 
 

 

O que se pode dizer, é que as competências privativas do Município, em matéria 

de meio ambiente, a maior parte delas se reconhece que se comparte com a União e com 

os Estados, pois, nos termos do artigo 225, são encargos do Poder Público integrando o 

universo das competências comuns e concorrentes. 

Por outro lado o artigo 24, da Constituição Federal, apenas prevê ser da 

competência da União e dos Estados legislar concorrentemente sobre o rol de matérias 

nele relacionadas. É silente quanto ao Município. 

Assim, utilizando-se de uma interpretação possível, poder-se-ia dizer que ao 

Município não cabe suprir a falta de normas gerais de competência da União, mas pode, 

sim, em virtude da previsão contida no artigo 30, II, complementá-la no que couber, ou 

seja, dentro do universo de competência a ele reservada pela Lei Maior, e aqui excluída 

a competência do Estado, ainda que necessite, ao exercitá-la, observar a legislação 

concorrente federal e estadual sobre normas gerais já existentes. 

Fernanda Dias Menezes de Almeida pondera que:  

A competência conferida aos Estados para complementarem as 

normas gerais da União não exclui a competência do Município 

de fazê-lo também. Mas o Município não poderá contrariar nem 

as normas gerais da União, que é óbvio, nem as normas 

estaduais de complementação, embora possa também detalhar 

estas últimas, modelando – as mais adequadamente às 

particularidades locais. (ALMEIDA, 2013 p. 142). 

Desta maneira, inexistindo normas gerais da União, aos Municípios se abre a 

possibilidade de suprir a lacuna para editá-las para atender suas peculiaridades. Caso o 

Estado tenha expedido tais normas caberá ao Município respeitá-la só podendo 

complementá-las. 

A previsão constitucional busca garantir maior proteção possível ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, houve por bem incluí-lo na esfera de 

competência comum, de modo que todos os entes federativos receberam referidos poder 

– dever constitucional.  

 



 
 

 

4 O INTERESSE LOCAL 

Em relação ao interesse local, José Cretella júnior  afirma que o Município é a 

pessoa jurídica de direito público interno encarregado da Administração local, é claro 

que a regra do “peculiar interesse” vai fixar a competência daquele sujeito de direito 

público. Sabendo-se que “peculiar interesse” é predominância, prevalência, primazia e 

não exclusividade (porque não há assunto local que não seja ao mesmo tempo assunto 

geral) impõe-se a conclusão lógica e jurídica de que a competência do Município, em 

regular determinado assunto, é fixado pela “peculiaridade”, “singularidade”, 

“prevalência” ou “primazia” da matéria regulada. (CRETELLA JÚNIOR, 1975). 

Importante destacar, que a expressão “peculiar interesse local” é mais técnica, 

mas não consta na atual Constituição Federal de 1988. 

Celso Bastos, por sua vez, assim define interesse local: 

Os interesses locais dos municípios sçao os que entendem 

imediatamente com as suas necessidades imediatas e, indiretamente, 

em maior ou menor repercussão, com as necessidades gerais. 

(BASTOS, 1988, p. 124). 

Paulo Bessa de Antunes esclarece que a importância dos Municípios é evidente 

por si mesma, pois as populações e as autoridades locais reúnem amplas condições de 

bem conhecer os problemas e mazelas ambientais de cada localidade, sendo certo que 

são as primeiras a localizar e identificar o problema. (ANTUNES, 2010) 

É por meio dos Municípios que se pode implementar o princípio ecológico de 

agir localmente, pensar globalmente. “Na verdade, entender que os Municípios não têm 

competência ambiental específica é fazer uma interpretação puramente literal da 

Constituição Federal de 1988”. (ANTUNES, 2010). 

Nesse sentido, segue a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.  

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO AMBIENTAL E 

CONSTITUCIONAL. RESPEITADA A LEGISLAÇÃO 

ESTADUAL E NACIONAL, O MUNICÍPIO DISPÕE DE 

COMPETÊNCIA PARA LEGISLAR SOBRE ASSUNTOS DE 

INTERESSE LOCAL: PRECEDENTES. LEI MUNICIPAL: 

ALEGADA EXTRAPOLAÇÃO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL: 



 
 

 

SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 

AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. 

RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. Relatório 1. 

Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 

102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul: 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. 

MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. RESTRIÇÃO 

IMPOSTA POR LEI MUNICIPAL PARA O USO DE HERBICIDA. 

LEGALIDADE. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA MUNICIPAL. 

INTERESSE LOCAL. ARTIGO 30, I, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL.. (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Re 836579 RS - 

Rio Grande do Sul, Relator: Min. Cármen Lúcia, Data de Julgamento: 

03/12/2015, Data de Publicação: DJe-248 10/12/2015).  

O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal, pela qual se reconheceu a competência dos municípios para legislar sobre 

assuntos de interesse local e para disciplinar o ordenamento territorial urbano, 

respeitada a legislação federal e estadual. 

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou que é bastante plausível 

a alegação de violação de regra constitucional que assegura autonomia aos municípios 

para dispor sobre assuntos de interesse local, causada por limitação territorial constante 

em dispositivo de constituição estadual. (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. (ADI 

2.077 MC, rel. p/ o ac. min. Joaquim Barbosa.  6-3-2013, DJE de 9-10-2014.) 

 

5 SUPLEMENTAÇÃO DE LEI FEDERAL E ESTADUAL 

 Fernanda Dias Menezes de Almeida leciona que a leitura do caput do artigo 24 

mostra que a competência legislativa concorrente foi distribuída entre a União, os 

Estados e o Distrito Federal, não se mencionado os Municípios. Isso não significa que 

estes entes estejam excluídos da partilha, sendo-lhes dado suplementar a legislação 

federal e estadual, no que couber, conforme dispõe o artigo 30, II, da Constituição 

Federal de 1988. (ALMEIDA, 2013). 

Wallace Paiva Martins Junior e Gilberto Passos de Freitas assinalam que: 



 
 

 

Aos Municípios assiste competência normativa para disciplina do 

meio ambiente a título concorrente em nível complementar ou 

supletivo na medida da predominância do interesse local para atuação 

de sua competência material comum, assim como a título privativo em 

assunto de preponderante interesse local. (MARTINS JUNIOR, 2016, 

p.13) 

É cabível a suplementação da legislação federal ou estadual nos limites do 

interesse local (art. 30, II, Constituição de 1988), para ajustar as prescrições normativas 

mais amplas às suas especificidades, sem, contudo, contrariá-las ou neutralizá-las. Ou 

seja, “o Município não pode abolir as exigências federais ou estaduais sobre o assunto. 

Todavia, poderá formular exigências adicionais, atentando para seu interesse próprio no 

caso concreto”. (FREITAS, 2001). 

Hely Lopes Meirelles contribui afirmando que: 

Ao Município sobravam poderes implícitos para editar normas 

edilícias de salubridade e segurança urbanas e para tomar medidas 

executivas de contenção das atividades prejudiciais à saúde e ao bem-

estar da população local e degradadoras do meio ambiente de seu 

território, uma vez que, como entidade estatal, achava-se investido de 

suficiente poder de polícia administrativa para a proteção da 

coletividade. (MEIRELLES, 2014, p. 149). 

A competência dita supletiva é a que se estabelece por ampliação, permitindo a 

solução de possíveis conflitos, atribuindo-se ao município capacidade para elaboração 

de leis, em atendimento ao interesse local, versando sobre matéria não definida em sua 

competência privativa. “A Constituição Federal facultou ao Município  ( artigo 30, II) 

os mais amplos poderes para suplementar, nos assuntos de interesse local, as legislações 

federal e estadual”. (BRAZ, 2001). 

Poder-se dizer que ao Município cabe em virtude da previsão contida no artigo 

30, II, complementá-la no que couber, ou seja, dentro do universo de competência a ele 

reservada pela Constituição Federal de 1988, observando a legislação concorrente 

federal e estadual sobre normas gerais já existentes. 

6 A COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO EM MATÉRIA 

AMBIENTAL 



 
 

 

A principal competência legislativa dos municípios é a capacidade de auto-

organização através da edição da sua Lei Orgânica. Essa competência está prevista no 

artigo 29 da Constituição Federal, consoante se observa pelo seu caput, abaixo: 

Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois 

turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois 

terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, 

atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na 

Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos. 

Convém transcrever as palavras de Alexandre de Moraes: 

A primordial e essencial competência legislativa do município é a 

possibilidade de auto-organizar-se através da edição de sua Lei 

Orgânica do município, diferentemente do que ocorria na vigência da 

constituição anterior, que afirmava competir aos Estados-membros 

essa organização. A edição de sua própria Lei Orgânica caracteriza 

um dos aspectos de maior relevância da autonomia municipal, já tendo 

sido estudado anteriormente. (MORAES, 2013, p.323). 

Além da competência para a edição da sua lei orgânica, as competências 

legislativas do município se caracterizam pelo princípio da predominância do interesse 

local. Esse interesse local vale salientar, diz respeito às peculiaridades e às necessidades 

ínsitas à localidade ou, por outros termos, refere-se àqueles interesses mais diretamente 

ligados às necessidades imediatas do município, ainda que repercutam regional ou 

nacionalmente. (LENZA, 2015). 

O Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 1045719 MG - Minas 

Gerais, assentou que o município é competente para legislar sobre o meio ambiente com 

a União e o Estado, no limite do seu interesse local e desde que tal regramento seja 

harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados (art. 24, VI, c/c 

30, I e II, da Constituição Federal de 1988). Eis a ementa parcialmente transcrita: 

AÇÃO ORDINÁRIA - LEI Nº 1.646/2008 do MUNICÍPIO DE 

LAGOA DA PRATA - VEDAÇÃO DE LANÇAMENTO DE 

AGROTÓXICOS POR VIA AÉREA - COMPETÊNCIA 

LEGISLATIVA MUNICIPAL - INTERESSE LOCAL - ART 30, I, 

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - VIOLAÇÃO DA LIVRE 

INICIATIVA - NÃO OCORRÊNCIA - CONSTITUCIONALIDADE. 

RECURSO NÃO PROVIDO. (STF - RE: 1045719 MG - MINAS 

GERAIS 0393797-56.2009.8.13.0372, Relator: Min. ROSA WEBER, 

Data de Julgamento: 08/08/2017, Data de Publicação: DJe-183 



 
 

 

21/08/2017). (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso 

Extraordinário nº 1045719 MG - Minas Gerais. 0393797-

56.2009.8.13.0372, Relator: Min. ROSA WEBER, Data de 

Julgamento: 08/08/2017). 

Segundo a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal o interesse 

local, que atrai a competência legislativa do Município, nos termos do art. 30, I, da CF, 

deve ser aferido com a pertinente análise das condições sociais, econômicas e políticas 

envolvendo o caso concreto. A Ministra Relatora, Rosa Weber, afirmou que a particular 

situação do Município de Lagoa da Prata, que lhe confere a competência legislativa 

sobre direito ambiental, notadamente sobre a cultura de cana-de-açúcar. Entende que o 

direito à livre iniciativa não é absoluto, podendo ser restringido, ou mesmo abolido, por 

normas administrativas e ambientais. 

No mesmo entendimento, os julgadores integrantes da Quarta Câmara Cível do 

Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, na Apelação Cível 0038358-2, segue a ementa: 

AGROTOXICOS - COMPETÊNCIA LEGISLATIVA 

CONCORRENTE DA UNIÃO E DOS ESTADOS, CABENDO 

AQUELA APENAS AS NORMAS GERAIS, E A ESTES AS 

REGRAS ESPECIAIS, SEGUNDO AS PECULIARIEDADES 

LOCAIS. (BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 

Apelação Cível - 0038358-2). 

Percebe-se que as “particularidades locais” do ente federativo são relevantes no 

momento da análise da competência legislativa, e consequentemente, da tutela 

ambiental, como exposto na jurisprudência. 

De acordo com Celso de Mello, o direito à integridade do meio ambiente 

constitui prerrogativa jurídica de titularidade coletiva, refletindo, dentro do processo de 

afirmação dos direitos humanos, a expressão significativa de um poder deferido não ao 

indivíduo identificado em sua singularidade, mas, em um sentido verdadeiramente mais 

abrangente, atribuído à própria coletividade social. Segundo o Ministro, são vários os 

motivos que têm levado o Supremo Tribunal Federal a consagrar, em seu magistério 

jurisprudencial, o reconhecimento do direito de todos à integridade do meio ambiente e 

a competência de todos os entes políticos que compõem a estrutura institucional da 

Federação, com particular destaque para os Municípios, em face do que prescreve, 



 
 

 

quanto a eles, a própria Constituição da República (art. 30, incisos I, II e VII, c/c o art. 

23, incisos II e VI). (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE 586.224. Ministro Celso 

de Mello). 

No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade número 3.540-

MC/DF, Rel. Min. Celso de Mello, (pleno) afirma que: 

A PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE DO MEIO AMBIENTE: 

EXPRESSÃO CONSTITUCIONAL DE UM DIREITO 

FUNDAMENTAL QUE ASSISTE À GENERALIDADE DAS 

PESSOAS. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado. Trata-se de um típico direito de terceira geração (ou de 

novíssima dimensão), que assiste a todo o gênero humano (RTJ 

158/205-206). Incumbe ao Estado e à própria coletividade a especial 

obrigação de defender e preservar, em benefício das presentes e das 

futuras gerações, esse direito de titularidade coletiva e de caráter 

transindividual (RTJ 164/158-161). O adimplemento desse encargo, 

que é irrenunciável, representa a garantia de que não se instaurarão, no 

seio da coletividade, os graves conflitos intergeneracionais marcados 

pelo desrespeito ao dever de solidariedade, que a todos se impõe, na 

proteção desse bem essencial de uso comum das pessoas em geral. 

(BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 3.540-MC/DF, Rel. Min. 

CELSO DE MELLO). 

A competência dos Municípios inscrita no artigo 30 inciso VIII da Constituição 

Federal de 1988 enuncia caber a eles promover, no que couber adequado ordenamento 

territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do 

solo urbano não tem natureza privativa. Essa matéria guarda relação com o direito 

urbanístico sobre o qual União, Estados Membros e Municípios legislam, União e 

Estados – membros o fazem com base nos artigos 30, incisos I, II, e VIII. Aquela legisla 

normas gerais de direito urbanístico, ao passo que os Municípios atuam tendo em vista 

os incisos I, II e VIII. Estes podem, portanto, legislar sobre a referida matéria. 

(SILVEIRA, 2006, p. 151). 

Outro tema interessante sobre a temática é a possibilidade dos municípios 

legislarem sobre poluição sonora. Nesse sentido, a 8ª turma da câmara cível do Tribunal 

de Justiça do Estado de Minas na Apelação Cívil nº 100240759776860011 MG 

1.0024.07.597768-6/001(1), ajuizada pelo Município de Belo Horizonte em face de 

Ricardo Eletro Divinópolis LTDA. Eis a ementa: 



 
 

 

ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. 

POLUIÇÃO SONORA. INTERESSE DE AGIR. 

COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA LEGISLAR. 

CESSAÇÃO DA ATIVIDADE POLUIDORA. MULTA DIÁRIA. 

A Ré alegava a falta de interesse processual do autor, eis que detentor de poder 

de polícia, do qual podia se valer para obter o objeto final pretendido. 

No mérito, alegava também a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 

4.253/85 e do Decreto Municipal nº 5.893/88, sob o fundamento de que falece o ente 

municipal de competência para legislar sobre poluição sonora, pois esta seria restrita à 

União, aos Estados e ao Distrito Federal. 

A 8ª turma da câmara cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas 

Consignou que o município a luz do artigo 24, VI cumulado com o artigo 30 da 

constituição federal de 1988, compete a edição suplementar de leis sobre o meio 

ambiente, face o interesse local sobre a matéria.  

Além de julgarem a possibilidade do Município legislar sobre poluição sonora, 

tendo em vista o interesse local, entenderam também, que o município embora provido 

do poder de polícia, pode ingressar no judiciário para coibir ato infrator contra o qual 

não surtiu efeitos a tomada de medidas administrativas. 

Eis a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: 

EMENTA: CONSTITUCIONAL, AMBIENTAL, TRIBUTÁRIO E 

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - 

MEIO-AMBIENTE - POLUIÇÃO SONORA - INFRAÇÃO À LEI 

MUNICIPAL - COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DO 

MUNICÍPIO - INTERESSE LOCAL - POSSIBILIDADE - CDA - 

REQUISITOS PREENCHIDOS - PRESUNÇÃO NÃO ELIDIDA 

PELO CONTRIBUINTE - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - 

MANUTENÇÃO - IMPROVIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO - 

INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 23, VI, 30, I E II AMBOS DA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E ART. 333, I DO CPC. 

Neste julgamento, a 5ª Câmara Cível do Superior Tribunal de Justiça julgaram 

no sentido de que o Município pode legislar sobre meio ambiente, notadamente, porque 

tal tema é na contemporaneidade questão que exige a tutela de todas as esferas da 

Federação, cabendo, principalmente, ao Ente Municipal maior efetividade na legislação 



 
 

 

e na fiscalização, pois, qualquer agressão ambiental é assunto de interesse local, tal 

como a poluição sonora. (BRASIL. Apelação cível nº 1.0024.03.186598-3/001 - relator: 

Exmo. Sr. Des. Dorival Guimarães Pereira - 5ª câmara cível - pub. 01.08.2007). 

Estabelecer a competência de determinado ente da federação, muitas vezes não é 

considerado uma tarefa fácil. Como exposto no decorrer desta dissertação, o critério 

adotado é o interesse local, ou melhor, “ peculiar interesse local”, onde as 

peculiaridades locais serão diretrizes para aferir se o ente Municipal possuirá 

competência para legislar sobre determinada assunto, desde que esteja de acordo com o 

que estabelece a Constituição Federal.  

Nesta toada, a competência legislativa do município, terá como uma das 

diretrizes o peculiar interesse local. Além de analisar o peculiar interesse local, se faz 

necessário também a observância do que dispõe a Constituição Federal sobre qual ente 

federativo detém a competência para legislar sobre o assunto.  

Corrobora para a teorização da problemática a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 70019809953, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, 

proposta pelo Prefeito Municipal de Novo Hamburgo, figurando como requerida a 

Câmara Municipal de Vereadores, questionando a inconstitucionalidade da Lei 

Municipal nº 1.464, de 03 de outubro de 2006, que disciplinava as normas de tráfego de 

veículos de tração animal no perímetro urbano. Eis a ementa: 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 

1.464/06, DO MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO, QUE 

REGULAMENTA O TRÁFEGO DE VEÍCULOS DE TRAÇÃO 

ANIMAL NO PERÍMETRO URBANO. COMPETÊNCIA 

PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE MATÉRIA 

DE TRÂNSITO E TRANSPORTE (CF, ART. 22, XI), 

OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PELOS MUNICÍPIOS (CE, ART. 

8º). LEI DE INICIATIVA DE VEREADOR. REJEIÇÃO DE VETO, 

PROMULGAÇÃO PELO PRESIDENTE DA CÂMARA DE 

VEREADORES. VÍCIO FORMAL, TAREFAS RESERVADAS À 

INICIATIVA DO PODER EXECUTIVO. OFENSA AO PRINCÍPIO 

DA INDEPENDÊNCIA DOS PODERES. VIOLAÇÃO DAS 

REGRAS INSERTAS NOS ARTIGOS 10, 60, II, d, 61, I, e 82, III e 

VII. VÍCIOS DE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL E 

FORMAL. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. AÇÃO 

PROCEDENTE. UNÂNIME. 



 
 

 

Em síntese, aduzia o proponente, que a Lei Municipal nº 1.464, de 03 de outubro 

de 2006, invadia a competência legislativa da União, a quem cabe legislar sobre regras 

de trânsito, disciplinadas no Código de Trânsito Brasileiro. Além disso, ostentava a 

inconstitucionalidade frente aos artigos 8º, 10, 60, II, a, b e d, 61, I, e 82, III e VII, da 

Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, e também do  artigo. 22, XI, da 

Constituição Federal de 1988. 

O Tribunal entendeu que a norma em questão tratava sobre regras de trânsito, 

fazendo expressa referência, inclusive, ao Código de Trânsito Brasileiro. E que tal 

matéria legislativa é reservada à União, consoante estabelece o art. 22, inciso XI, e 

parágrafo único, da CF/88, a que os municípios devem obediência por força do art. 8º da 

Constituição Estadual do Rio Grande do Sul. 

Assim, o Tribunal julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade 

pronunciando a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 1.464/2006, do Município de 

Novo Hamburgo. 

Dentro desta perspectiva entende-se, que cada caso deve ser analisado dentro 

dos limites de competência de cada ente federativo em conformidade com o que 

estabelece a própria Constituição Federal. Ou seja, no que diz respeito ao município, 

além do assunto ser de peculiar interesse local, deverá também observar a qual ente 

compete legislar sobre o assunto em questão.  

Observa-se, que esta análise enseja questões muitas vezes sensíveis, e até mesmo 

difíceis em determinar o que seria um assunto de peculiar interesse local ou não. Como 

o caso da regulamentação do tráfego de veículos de tração animal no perímetro urbano, 

supramencionado. 

Em resumo, a legislação federal e estadual se apresenta como limite à 

competência normativa do Município em matéria ambiental como decidiu a 2ª Turma 

do Supremo Tribunal Federal ao afirmar que: 

A competência dos Municípios para legislar sobre assuntos de 

interesse local e promover o adequado ordenamento territorial urbano 

não afasta a incidência das normas estaduais expedidas com base na 



 
 

 

competência concorrente para legislar sobre direito urbanístico, meio 

ambiente e patrimônio turístico e paisagístico” porque a legislação 

local não pode “derrogar normas federais e estaduais editadas em 

consonância com a repartição de competência prevista no art. 24, §§ 

1º e 2º, da Constituição Federal de 1988. (BRASIL. Supremo Tribunal 

Federal. AgR-RE (segundo) 527.008-SC, 2ª Turma, Rel. Min. Cármen 

Lúcia, 17-09-2013) 

Seguindo este raciocínio, entende-se, que o município é competente para legislar 

sobre o meio ambiente com a União e o Estado, no limite do seu interesse local e desde 

que tal regramento seja harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes 

federados. 

 

CONCLUSÃO 

Pelo exposto, conclui-se que a Constituição Federal de 1988 assegurou a 

autonomia municipal, integrando efetivamente o município ao sistema federativo. E 

com isso, promoveu significativo avanço na proteção do meio ambiente. Consignando 

competências para órgãos e instituições, em especial para o município que foi conferido 

o dever constitucional de legislar sobre assuntos de “interesse local”, dentre eles, inclui 

as questões do meio ambiente.  

A autonomia municipal deve ser fortalecida, pois se traduz em potencial de 

atendimento mais democrático e de melhor qualidade às demandas da sociedade, o que 

certamente refletirá em melhoria das condições ambientais e, por extensão, em melhores 

condições do meio ambiente, privilegiando dessa forma o desenvolvimento sustentável, 

e propiciando um ambiente ecologicamente equilibrado para a presente e futuras 

gerações.  

O meio ambiente está incluído no conjunto de atribuições legislativas e 

administrativas municipais e, em realidade, os Municípios formam um elo fundamental 

na complexa cadeia de proteção ambiental. 

É por meio dos Municípios que se pode implementar o princípio ecológico de 

agir localmente, e pensar globalmente.  



 
 

 

Após a análise da doutrina e da jurisprudência nacional delineados neste artigo, 

conclui-se que o município é competente para legislar sobre o meio ambiente com a 

União e o Estado, no limite do seu interesse local e desde que tal regramento seja 

harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados (art. 24, VI, c/c 

30, I e II, da Constituição Federal de 1988). Ou seja, os municípios até podem criar leis 

que aumentem a proteção ambiental em seu território, mas, deverá estar em harmonia 

com os demais entes federativos. 
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RESUMO 

A proposta deste artigo é tentar compreender o fenômeno da polarização política 

contemporânea brasileira, tendo por base o período de 2016-2017. Serão analisadas matérias, 

de dois importantes veículos de imprensa dispostos em ângulos opostos da discussão. Com 

base na reflexão do conceito de “guerra cultural” refletindo sobre o impacto de um discurso 

socialmente construído nas políticas públicas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Polarização. Debate Político. Guerras Culturais. 

 

ABSTRACT 

The purpose of this article is to try to understand the phenomenon of contemporary Brazilian 

political polarization, based on the period 2016-2017. Material will be analyzed, from two 

important press vehicles arranged at opposite angles of the discussion. Based on the reflection 

of the concept of "cultural war" reflecting on the impact of a socially constructed discourse on 

public policies. 

 

KEYWORDS: Polarization; Political Debate; Cultural Wars. 

 

INTRODUÇÃO 

O período posterior à outubro de 2014, com a eleição da presidenta Dilma Rousseff 

apresentou um acirramento forte no campo das discussões políticas. Tal processo não 

começou ali, porém as mídias, tanto de massa quanto alternativa, têm desde então, alimentado 

o debate, fomentando o posicionamento que acaba espelhando o agendamento de diferentes 

veículos de comunicação. Afinal, como trabalha a teoria de Mcombs e Shaw (1990), a 

interação entre jornalismo e interesses diversos pauta o que, como e quando ser noticiado e 

tem seus interesses próprios. 
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Além do interesse presente no agendamento, é importante pensar a mídia como um 

campo de disputas, de reconfigurações e manejos. Habermas (1984) trabalha com a ideia de 

esfera pública manipulada. Onde não existe uma opinião pública verdadeira. Nessa situação 

“opinião não existe” e sim um “clima de opinião”, pois no ambiente social onde deveria 

prevalecer a razão, está tomado pelo calor das paixões.  

Ao mesmo tempo, grupos sociais têm se agrupado de forma rápida através de redes 

sociais. Temos acompanhado o enrijecimento crítico dos atores sociais, que falam dos 

diferentes vértices do espectro político. Nesse caminhar histórico podemos tomar o 

impeachment como um dos pontos altos das discussões tanto na mídia, quanto nas redes e 

relações sociais. Onde de um lado, a chamada “nova direita” coloca-se, sobretudo, como 

“anti-petista” e à favor da “luta contra a corrupção”. Do outro lado setores auto identificados 

com o pensamento de esquerda, clamam pelo “cumprimento da lei” e de que o processo seria 

um grande golpe político. 

 O espanhol Manuel Castells tem trabalhado o conceito da sociedade em rede, desde a 

década de 90. Em seu livro “Redes de Indignação e Esperança – Movimentos Sociais na Era 

da Internet”, ele percebe que as redes podem ser consolidadas sobre o signo da indignação e 

solidariedade. Ele percebe que muito do desconforto nas redes se deve ao espaço ocupado por 

determinados grupos nos espaços de poder. O reflexo a isso, a resposta em forma de ação é a 

ocupação do espaço urbano (Castells, 2013). Se puxarmos nossa memória recente, 

lembraremos que diferentes grupos, com diferentes discursos ocuparam a famosa Avenida 

Paulista em São Paulo, cada qual com símbolos muito próprios, e discursos muito 

característicos. 

A pergunta que nós fazemos para o momento é: Quais as dinâmicas e resultados 

acarretados na sociedade, quando os grupos sociais se organizam em pólos distintos?  E 

principalmente para onde essa polarização nos leva? Qual impacto no âmbito das políticas 

públicas se os discursos socialmente postos internalizam o que é posto nas guerras culturais? 

Os processos desencadeados ainda são recentes e têm sido estudados pela academia. Por outro 

lado, fazer uma reflexão acerca do que está diante de nós pode ser um passo inicial nas 

problemáticas da realidade social complexa. 

O presente trabalho amparou-se nas reflexões sobre o conceito “guerra cultural” de 

James Hunter, da sociedade em rede de Manuel Castels e de “esquerda e direita” de Norberto 



 
 

 

Bobbio. Buscamos através da interligação dentre esses diferentes autores, fazer uma análise 

que trouxesse uma reflexão para a área de políticas públicas.  

 

1 MÉTODO 

 Revisão da literatura, com análise crítica de notícias presentes em portais. Primeiro foi 

feita a leitura de artigos e livros que tratem de polarização política, relação com a sociedade 

em rede, guerra cultural e construção de percepção social. Depois foram selecionadas, duas 

matérias de dois veículos diametralmente opostos no espectro político. A leitura das matérias 

se deu no período de 13 e 14 de junho de 2017. 

 

2 ANTECEDENTES - VINTE CENTAVOS 

 Para entender as recentes polarizações na mídia, cremos que é importante retroceder 

um pouco na análise. Já era perceptível desde a campanha eleitoral de 2015 o clima acirrado 

que definiam diferentes lados. Ao fim da eleição com margem de votos tão pequena, 

definindo vitória do partido que se mantinha no governo, ocorreu uma forte onda de 

indignação. Aqueles que depositavam sua crença no candidato derrotado, rapidamente 

buscaram culpados para justificar a “catástrofe”. Nas redes sociais, e em portais que 

analizaram a repercussão do resultado, uma parte do eleitorado interpretava o resultado como 

o saldo de uma “burrice” de parte da população. De forma preconceituosa e pejorativa outros 

atribuíam ao “nordeste” e a um tipo de clientelismo das políticas de distribuição de renda a 

“culpa” pelo resultado. Tudo isso foi refletido em redes sociais, que mostravam o 

ressentimento dos “derrotados”. A indignação foi demasiada que o candidato vencido 

arvorou-se do direito de pedir auditoria para verificar a lisura do processo eleitoral. 

 Ainda que nosso foco seja discutir a polarização, sobretudo refletida na relação com a 

internet, temos por norte considerar o que foi apontado por Tavares e Carvalho, no trabalho 

“Políticas Públicas e a voz das ruas: Uma tentativa de interpretação” (2014) evocam que tal 

indignação é parte de um processo histórico mais alongado e fruto da ausência de 

representatividade. Eles assinalam que: 

Dizer que a internet e as redes sociais possibilitam a convocação dos cidadãos 

e e estes se mobilizam apenas pela essência da causa, é pouco para explicar o 



 
 

 

fenômeno complexo como a falta de representatividade e o fracasso dos 

partidos políticos como canais de representação concreta das necessidades 

mais básicas da população. 

 Em julho de 2015, o Movimento Passe Livre tomou as ruas de São Paulo em forte 

oposição ao aumento do valor da passagem de ônibus. Em seu cerne e discurso, o movimento 

se colocou como apartidário. A prefeitura no primeiro momento retrocedeu, configurando 

uma pequena vitória do movimento. Algo importante e digno de consideração é que, 

gradualmente, outros atores iam surgindo em meio às manifestações de espaço público. À 

essa altura, nas redes, grupos como o “Vem Pra Rua”, Revoltados Online” e “MBL – 

Movimento Brasil Livre”, já evidenciavam uma atuação forte e posicionavam-se fortemente 

contra o governo. 

 No primeiro semestre de 2016 as ruas foram palcos de grandes manifestações e 

diferentes pautas foram alinhadas embaixo do “Fora Dilma”. Grupos que pediam a 

intervenção militar conviviam com outros que desejavam o fim da corrupção, além de outras 

pautas de cunho mais conservador. De outro lado, centrais sindicais, movimentos estudantis, 

movimentos sociais históricos defendiam a permanência da presidência.  

 

2.1. Guerras culturais, polarização política e crise de representatividade 

Diferentes autores têm se debruçado sobre a noção de guerra cultural, e achamos que 

o conceito é muito rico, para a análise de políticas públicas, uma vez que fala muito da 

moralidade e das construções de perspectiva social. A partir do estudo de James Hunter, no 

começo da década de 90, o mesmo foi ficando cada vez mais sofisticado. O autor usa esse 

termo para se referir “A antiga polarização entre direita liberal que defendia a meritocracia 

baseada na livre iniciativa e uma esquerda que defendia intervenções políticas para promover 

a justiça social” (Gallego: Ortellado: Moretto, 2017). A disputa entre os campos opostos se dá 

pelo plano moral, da subordinação das discussões econômicas e sociais, a discussão de 

direitos de mulheres, homossexuais e negros, por exemplo. Importante pôr em pauta também, 

que as distinções no campo político para os “lados da guerra” sempre foram presentes, sempre 

se travestindo conforme o contexto e o lugar. São os trabalhadores indolentes e preguiçosos 

que não prosperam, vistos pelos olhos do patrão que esfola suas costas com chicote. 



 
 

 

 Em 1996, o linguista George Lakoff, compreendeu o peso de uma autoridade moral, 

apresentado por Hunter e acrescentou mais um elemento problematizador nas guerras 

culturais. Para ele, tanto progressistas como conservadores olham para a sociedade como um 

“pai de família”. O que difere no foco moral de um e outro é que para conservadores, esse pai 

seria severo, rígido e punidor, enquanto para progressistas esse pai seria aquele de uma ordem 

moral mais compreensiva (Gallego: Ortellado: Moretto, 2017). 

 Um ponto importante é a interpretação que cada grupo tem de si e como é percebido 

por outro. Chama a atenção as conclusões de Ortellado, Gallego e Moretto (2017) em uma 

pesquisa em manifestações de grupos de direita e esquerda. Os autores aplicaram 

questionários, para essa ocasião e chegaram a conclusão de que:  

Os manifestantes que se identificam como progressistas ou de esquerda tem 

um padrão muito coeso de posições sobre questões morais referentes a 

mulheres, LGBT, drogas, população negra ou políticas de mobilidade social. 

[…] os manifestantes que se definem como conservadores ou de direita, 

porém, não apresentam esse grau de homogeneidade como grupo, com uma 

disparidade muito maior nas respostas referentes a questões morais 

(ORTELLAADO; GALLEGO; MORETTO). 

 

 Teóricos e analistas já encaram o peso formador das redes sociais com a mesma 

equivalência da imprensa, basta lembrar dos estudos de Castels já na década de 90. Além 

disso, “É comum que discursos preconceituosos sejam observados tanto nessa rede social 

quanto nas conversas travadas pessoalmente construídas nas sociabilidades cotidianas dos 

sujeitos. Temáticas como cotas raciais, maioridade penal, feminismo, direitos humanos e, 

principalmente, a economia e o contexto sócio-político brasileiro vieram à tona através da 

Internet, transformando-se em um palco de discussões acaloradas [...]” (Ramos, 2017). 

 A de se pensar também em toda uma gama de pessoas que não se posiciona 

ideologicamente ou não faz uso das redes sociais. Para os que estão fora do calor do debate, 

seja por desconhecimento ou opção ainda é observável um ponto importante: a crise de 

representatividade. Medidos em índices alarmantes, no momento atual, ele é perceptível desde 

cidadão médio “isento”, como nos pólos mais extremos da esquerda e da direita. É perceptível 

no enfraquecimento dos partidos e participação político social, bem como numa ação mais 

volátil das preferências políticas (Ruedinger: Martins: Luz: Grassi, 2014). 

  Se pensarmos esses conceitos dentro da realidade política social do Brasil veremos 

que existe muito a ser discutido. Desde o nascimento da República as ditas elites econômicas, 



 
 

 

políticas e sociais, souberam fincar os pés dentro do Estado, hoje não é diferente com sua 

representatividade muito bem delimitada. As diferentes “bancadas” no congresso são o 

reflexo disto: da bala (militares e policiais), da bíblia (evangélicos e religiosos de agremiações 

cristãs) e boi (agropecuaristas). Ainda que outros grupos estejam representados, a bancada dos 

“três b’s” consegue se fazer ouvir, não só por ser barulhenta, mas por ter muito poder 

econômico e de barganha política. 

 

2.2 Esquerda e Direita 

Optamos por analisar aqui, duas matérias que mostram a preocupação de dois 

importantes veículos de comunicação sobre a polarização política, ambas de grandes veículos 

de comunicação e historicamente identificadas com diferentes matizes do espectro político.  O 

primeiro é do jornal “O Estado de São Paulo
77

” o outro a “Carta Capital
78

”. No “Estadão” 

temos as opiniões do professor Milton Seligman do Insper, no evento “Debate Estado – A 

Reforma Política que queremos”, e publicada 27 de abril de 2017. Já a “Carta” colhe as 

declarações de Christian Dunker, psicanalista e professor da Universidade de São Paulo em 

15 de agosto de 2016, sendo que nessa mesma matéria é ouvido, também, Paulo Sérgio 

Pinheiro, ex-ministro dos Direitos Humanos do governo Fernando Henrique Cardoso. Para 

fins metodológicos trabalharemos apenas com as falas de Dunker. Cremos que utilizar o 

material completo poderia comprometer a discussão, a ponto de tornar “desequilibrada” sua 

análise. Portanto, são dois os professores pesquisadores, ligados a instituições de pesquisa 

reconhecidas que opinaram e discutem a polarização política do Brasil no intervalo de pouco 

mais de um ano e meio de diferença. 

Importante ressaltar que a Carta Capital, nas eleições de 2010, declarou apoio à Dilma 

Rousseff, o que por muitos foi concebida como um assentimento sadio e corajoso, mesmo que 

enfraqueça suas análises. 

 

2.3 Análise – Crise e perspectiva 
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Diferentemente de alguns portais de notícia, os dois selecionados para a presente 

análise, dentro das matérias colhidas parecem não se preocupar com os reflexos da 

polarização na vida social, mas tão somente com os resultados no campo da política 

institucional. Os discursos selecionados de ambos os professores, corroboram uma visão de 

“Crise Institucional” sem fim. Na matéria do Estado temos o professor Seligman declarando 

"Que tenhamos a sorte, como na França, alguém de centro cair no meio da disputa", 

preocupado com o risco de aventureiros e radicais políticos no possível pleito eleitoral de 

2018. Já na Carta o professor Dunker fala que “Hoje não há (um discurso de conciliação) 

partido, movimento social ou político que esteja trabalhando publicamente por isso”. A 

seleção dos veículos, também se dá por serem apoiadores históricos de diferentes agentes 

políticos. Estado mais á centro-direita conservador e a Carta mais á esquerda. Colher 

determinados discursos ajuda a construir uma narrativa e também serve para dizer sobre qual 

alinhamento ideológico o veículo tem.  

 Na discussão sobre a polarização, o professor Dunker aprofunda sua análise ao 

dizer: “Você é identificado como coxinha ou petralha e, a partir disso, é objeto de monólogo. 

Você não consegue mais responder de outra posição. É um sintoma, como dizemos na 

psicanálise, dessa estratégia de vida baseada no muro”. E é interessante perceber como a 

desvalorização do outro através de categorias reducionistas e silenciadoras tomam diferentes 

desdobramentos. Seligman aponta que apolarização política abre um espaço perigoso onde em 

uma ponta temos “negacionistas” e “populistas” quase como categorias subjacentes (quisá 

complementares) a ideia de “coxinhas” e “petralhas”. Ele alerta para o perigo que o espaço 

vazio de discussão representa, principalmente, em períodos de eleição. Expressa-se aqui nessa 

faixa de discursos, o medo. De uma parte que determinadas políticas sociais não mais sejam 

implementadas, e de outra que o país não saia de um possível lodaçal de escândalos.  

 Dunker também frisa que "Então essa questão da intolerância e da dificuldade do 

diálogo tem de ser colocada nesse contexto, não surgiu de repente”. Isso pontua a necessidade 

de se compreender a contemporaneidade em um fluxo histórico socialmente construído. 

Podemos por trás de sua fala, elencar uma pergunta importante: a intolerância às visões 

diferentes em uma sociedade polarizada, servem a quem? Talvez a pergunta venha na esteira 

da fala de Seligman. Ao questionar o financiamento de campanha é bem clara a preocupação 

do  professor em desaparelhar a “máquina eleitoreira” e estabelecer novas formas de 

representação: “Mais importante do que discutir a forma de financiamento das campanhas, 



 
 

 

acrescentou, é reduzir os custos das campanhas. Reduzir ainda mais o tempo das campanhas e 

acabar com as "superproduções" dos programas publicitários eleitorais seriam avanços.”. Por 

vias diferentes, ambos os discursos sedimentam um caminho de preocupações. Um caminho 

que escancara o reducionismo e a infertilidade da polarização política. Paradoxalmente, o 

discurso de ambos serve como alicerce de debates, que noutra via, retroalimentam a 

polarização partidária. 

Desde a derrota do então candidato à presidência Aécio Neves em 2014, um 

desconforto e descontentamento com o que esses setores identificam como “esquerda”. 

Centralizada genericamente na imagem do Partido dos Trabalhadores, qualquer pauta 

progressista e fora de uma agenda conservadora, torna-se “coisa de esquerda”. Esse 

“movimento” foi crescendo desde de então, tendo seu ápice no processo de impeachment de 

Dilma Roussef. Chaia e Brugnago (2014) ao estudarem a polarização política no Facebook, 

identificam duas tendências distintas, que denominam “polarização assimétrica”, onde a 

“esquerda” detendo o poder, a “direita” se radicaliza. Tudo isso marcado por um 

distanciamento forçado e acirrado, de medo e incompreensão do outro. No radicalismo é 

percebido também a noção de desenvolvimento de uma “guerra cultural”, as pautas, as 

interpretações e valores, vão ganhando muito mais espaço, do que a discussão democrática em 

várias vozes, que estão muito mais dispostas em falar do que em ouvir. 

Percebe-se que a construção das percepções se ampara na multiplicação quase 

instantânea das redes sociais, na não apuração dos fatos e na replicação das chamadas fake 

news. No mesmo fluxo social, as pautas humanitárias têm sido constantemente atacas e 

grupos de direitos humanos, demonizados. Por outro lado, percebe-se uma “inabilidade” de 

setores progressistas de se fazerem ouvir. Uma das mais atacadas são os direitos humanos. 

Contestados como “protetores de bandidos”, sendo instados a levarem os criminosos “para 

casa” e desacreditados em suas ações. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os gestores de políticas públicas devem ter consciência de como determinados 

discursos são construídos socialmente. Se a gestão pública ignora, as construções sociais e 

formulação de determinados discursos, então a própria democracia entra em risco. Nunca é 



 
 

 

tarde para lembrar que somos uma jovem democracia, e que deixamos um passado de ditadura 

para trás a muito pouco tempo.  

Não se pode desconsiderar que a formulação de políticas públicas não são uma função 

meramente técnica, ela envolve diferentes etapas onde a que mais cabe nossa discussão é a da 

“análise política”. Tal momento não é focado apenas na relação do público alvo com seus 

problemas, mas também a “urgência” e “satisfação” com a realização de uma agenda. 

Segundo Secchi (2016), o analista de políticas públicas deve fazer uma série de perguntas 

dentro desse espectro. Entendendo quem são os atores, como levantaram os problemas, o que 

fizeram para que ganhasse relevância e assim por diante. Acreditamos por ser uma etapa de 

relação extremamente humana, o conceito de guerra cultural torna-se o fiel da balança para 

uma análise de fundo e de motivação de propostas.  

 É fundamental que a população, que são os atores a serem atendidos ou que 

apresentarão os problemas a serem resolvidos. É de extrema importância que tenham senso 

crítico e compreensão de seus direitos, além claro de acesso, a veiculação de informação de 

qualidade. Dessa forma, as guerras culturais não se conformam em risco, pois a moral de cada 

indivíduo, não se torna condicionante para usufruto de direitos. Discursos reducionistas e 

simplificadores, ignoram a complexidade social. O discurso anti-humano de “tem que matar” 

o criminoso, é descendente direto da escravidão, e do capitalismo em sua forma mais 

selvagem, onde em um determinismo perverso, o trabalhador “inapto” deve dar seu suor até 

morrer. Essas percepções de mundo, tão distorcidas, são eco de um passado ainda próximo, 

mas ao mesmo tempo muito presente e fugaz graças as tecnologias de nosso tempo.  

 A crise de representatividade alimenta um discurso de “antipolitica”. O que não se 

pode esquecer é que se a democracia não for política, ela não existe. O Estado então torna-se 

um balcão de negócios para que quem possa pague. Jogando uma grande maioria na vala do 

subemprego ou desemprego. Sucatear o Estado e seus recursos, como forma de lucro para 

uma elite minoritária. Talvez o alento maior que temos, seja perceber que o cidadão médio 

brasileiro ainda se mostra favorável em ter um estado estabelecido que garanta direitos aos 

seus cidadãos. Conservador nos costumes e resguardador nas pautas de direitos públicos e 

previdência social. 

O crescimento e radicalização da polarização política além de reduzir os atores, e 

turvar perspectivas de interpretação, traz novos atores ao cenário, com mais voz, e sendo 



 
 

 

ouvidos por uma grande massa, obrigando os políticos a se adaptarem aos novos tempos. De 

forma similar, as estruturas políticas começam a ser mais observadas, e a massa inflamada 

cobra resultados imediatos, que no extremo das situações pode levar a revoltas populares 

(CHAIA; BRUGNAGO 2014).  
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RESUMO 

O presente trabalho busca discutir as espécies de microcefalia e as consequências 

neurológicas em crianças portadoras da doença. Esse tema vem sendo extremamente debatido 

na sociedade brasileira, tendo em vista o aumento do número de casos de bebês 

diagnosticados com tal condição neurológica, ocasionada pela contaminação da mulher, 

durante a gestação, pelo Zika vírus. Políticas publicas de prevenção e combate, além das 

principais atuações do SUS na identificação e o tratamento de casos confirmados de doenças 

transmitidas pelo Aedes aegypti com o consequente monitoramento do quadro evolutivo das 

epidemias correlatas; direitos aos benefícios assistenciais LOAS e licença maternidade de 180 

dias. 

 

PALAVRAS-CHAVE: crianças com deficiência. Consequências. Zika vírus. Prevenção. 

Benefício assistencial. 

 

ABSTRACT 

The present work aims to discuss the microcephaly species and the neurological consequences 

in children with the disease. This issue has been extremely debated in Brazilian society, in 

view of the increase in the number of cases of babies diagnosed with such neurological 

condition, caused by the contamination of the woman during pregnancy by the Zika virus. 

Public policies of prevention and combat, besides the main actions of SUS in the 

identification and treatment of confirmed cases of diseases transmitted by Aedes aegypti with 

the consequent monitoring of the evolutionary framework of related epidemics; rights to 

LOAS benefits and maternity leave of 180 days. 

 

KEYWORDS: children with disabilities. Consequences. Zika virus. Prevention. Benefit 

assistance. 
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INTRODUÇÃO 

A microcefalia é uma condição neurológica em que as cabeças das crianças são 

menores do que a de outras da mesma idade e sexo. Geralmente é diagnosticada no começo da 

vida e resulta do cérebro não crescer o suficiente durante a gestação ou após o nascimento. 

Crianças com microcefalia têm problemas de desenvolvimento mental porque os ossos da 

cabeça que ao nascimento estão separados, se unem muito cedo impedindo que o cérebro 

desenvolva suas capacidades normais.[1] 

A criança com microcefalia pode precisar de cuidados por toda a vida, mas isso é 

normalmente confirmado depois do primeiro ano de vida e irá depender muito do quanto o 

cérebro conseguiu se desenvolver e que partes do cérebro estão mais comprometidas.[2] 

As crianças com microcefalia podem ter graves consequências como: 

 Atraso mental; 

 Déficit intelectual; 

 Paralisia; 

 Convulsões; 

 Epilepsia; 

 Autismo; 

 Rigidez dos músculos, cientificamente chamada de espasticidade. 

Na maioria dos casos, a microcefalia está ligada ao atraso no desenvolvimento 

neurológico, mental, psíquico e motor. A gravidade da condição pode variar de uma criança 

para outra e é mais frequente no sexo masculino, mas pode ter como causa fatores genéticos e 

ambientais. 

A microcefalia pode ser diagnosticada durante a gestação nos exames pré-natais ou, 

então, pela avaliação clínica de rotina a que são submetidos os recém-nascidos nas primeiras 

24 horas de vida. O diagnóstico leva em conta a medida da circunferência da cabeça 

(perímetro craniano) e sua relação com os dados que constam das tabelas de crescimento 

padrão para as crianças do mesmo sexo e idade.[3] 

Esta pesquisa apresenta estudo sobre microcefalia e as políticas públicas de saúde 

frente à epidemia do Zika vírus e seus principais efeitos na sociedade brasileira. 

https://www.tuasaude.com/espasticidade/


 

 

O objetivo geral dessa pesquisa foi analisar a política pública de saúde voltada para a 

responsabilização estatal em relação às crianças com microcefalia decorrente do Zika vírus e 

o atendimento pelo SUS.  

Os objetivos específicos visam discutir as responsabilidades do Estado para as famílias 

no enfrentamento da epidemia do Zika vírus a fim de possibilitar a maior participação do 

Poder Público na área de saúde pública diante de uma grave epidemia viral, tornando reféns 

às mulheres grávidas de fetos diagnosticados com microcefalia e crianças com síndromes 

neurológicas congênitas decorrentes do Zika vírus. 

O subfinanciamento do Sistema Único de Saúde em conjunto com o cenário da atual 

crise política e estagnação econômica brasileira agravam a problemática da epidemia do Zika 

vírus que vem afetando de forma indigna direitos fundamentais assegurados pela Constituição 

da República Federativa do Brasil de 1988.[4] 

 

1 ZIKA VÍRUS E A MICROCEFALIA 

O vírus da Zika é conhecido desde a segunda metade da década de 40, quando foi 

isolado no continente africano em macacos e insetos, e, desde a década de 60, conhecem-se 

casos incontestáveis em que ele infectou seres humanos. 

A epidemia do vírus no Brasil nos anos de 2015 e 2016, a qual acabou por se espalhar 

por outras partes do continente americano, que se notou uma ligação entre a Zika em 

gestantes e o nascimento de crianças com microcefalia, condição em que o cérebro do feto 

não se desenvolve adequadamente e a criança possui uma cabeça menor do que o normal, 

além de outras anomalias do cérebro. 

Não há cura para a microcefalia de qualquer origem, mas a identificação precoce dos 

recém-nascidos com o problema e o acompanhamento do desenvolvimento deles pelos 

médicos pode ajudar a reduzir as complicações causadas pela doença. 

Outra complicação possível e bastante rara é da febre Zika que é a síndrome de 

Guillain-Barré, um mal que tem entre seus sintomas fraqueza de pernas e braços e pode vir a 

paralisar músculos, inclusive os responsáveis pela respiração, ameaçando a vida do paciente, 

que pode precisar de ventilação mecânica.[5] 

 



 

 

2 A EPIDEMIA E A FALTA DE SANEAMENTO BÁSICO. 

Infelizmente o levantamento do saneamento básico nos mostra que, 82,5% da 

população do país são abastecidas com água tratada, ou seja, mais de 35 milhões de 

brasileiros não tem o serviço disponibilizado. Coleta de esgoto, 48,6% não tem acesso à rede 

serviço. Segundo dados oficiais, esgoto tratado é acessível a apenas 39% da população, isto é, 

mais de 5 mil piscinas olímpicas de esgoto não tratados por dia, foram jogados na natureza no 

ano de 2013, sendo que as cidades do norte e nordeste dispõem as situações mais críticas. 

(TRATA BRASIL, 2015). 

O fata de saneamento básico é um dos fatores relacionadas à epidemia, é necessário ter 

comprometimento dos órgãos públicos e participação da sociedade para um controle social. 

Enquanto não temos um ideal em saneamento básico, torna-se difícil o combate à epidemia de 

Zika. [6] 

De acordo com os últimos dados do Sistema Nacional de Informações sobre 

Saneamento (SNIS), o país tem mais de 35 milhões de brasileiros sem acesso aos serviços de 

água tratada, metade da população sem coleta de esgoto e apenas 40% dos esgotos são 

tratados. Na região Nordeste, esse índice é de apenas 28,8%. 

Entretanto, a falta de saneamento básico aparece, mais uma vez, como complicador 

para combater o mosquito e penaliza a população que vive em regiões mais pobres e menos 

atendidas pela rede de esgoto.[7] 

3 MICROCEFALIA E O DIREITO À SAÚDE 

É inquestionável a possibilidade de ajuizamento de ação civil pública pelo Ministério 

Público visando resguardar interesses individuais e indisponíveis dentre eles à saúde e a vida. 

O texto constitucional preceitua: 

Art. 196. A saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para a sua promoção proteção e recuperação. 

Segundo Marcelo Novelino (NOVELINO, 2012, p. 155), o princípio do acesso 

universal e igualitário às ações e serviços de saúde, enquanto concretização do princípio da 

isonomia (CF, art. 5º), impõe aos poderes públicos o dever de agir fornecendo a todos 



 

 

prestações materiais e jurídicas adequadas à promoção e proteção da saúde, bem como sua 

recuperação nos casos de doença, independentemente da situação econômica do indivíduo.[8] 

O tema já foi matéria de debate em nossos tribunais, mas, o entendimento está 

amparado na inviolabilidade do direito à vida (CF, art. 5º.) e também o direito à saúde (CF, 

art. 6º.). Portanto, tais direitos, que são garantias fundamentais estão expostos no Título II da 

Carta Magna que trata desses direitos, à saúde e à vida. 

Com relação às crianças e adolescentes, o Estatuto da Criança e do Adolescente, em 

seu art. 7º. Prevê: 

Art. 7º. – A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, 

mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o 

nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas 

de existência. 

A lei estabelece prioridade quando a responsabilização dos entes públicos, torna-se 

irrelevante qualquer alegação da administração pública de escassez de recursos consoante 

orientação jurisprudencial: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ECA, DIREITO À SAÚDE. FRALDAS 

DESCATÁVEIS. OBRIGAÇÃO DO ENTE PÚBLICO DE FORNCÊ-LAS. 

1. O ECA estabelece tratamento preferencial a crianças e adolescentes, 

mostrando-se necessário o pronto fornecimento de fraldas descaráveis de que 

necessita o infante. 2. A antecipação de tutela consiste na concessão imediata 

da tutela reclamada na petição inicial, desde que haja prova inequívoca 

capaz de convencer da verossimilhança da alegação e, ainda que haja 

fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, o que vem 

demonstrado nos autos. Inteligência do art. 272 do CPC. Recurso desprovido 

(Agravo de Instrumento nº 70045133378. Sétima Câmara Cível. Tribunal de 

Justiça do RS, Relato: Sérgio Fernando de Vasconcelos Chaves, Julgado em 

28/11/2011). 

A responsabilidade da administração pública, consoante a disposição constitucional 

expressa é solidária, havendo exigência de atuação integrada do poder público como um todo, 

através do Sistema Único de Saúde para garantir à saúde de todas as gestantes e menores 

portadores de microcefalia a proteção à vida e à saúde, inclusive pelo fornecimento de fraldas 

descartáveis. [9] 



 

 

Em recente decisão do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de agravo em 

recurso especial, afastou o pedido do Estado de Pernambuco de revisão do valor da multa de 

R$ 1.000,00 pela ausência de fornecimento de medicamento: 

 EMENTA: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.235.798-pe 

(2018/0015018-2) AGRAVANTE; ROSANA CLÁUDIA LOWENSTEIN 

DE ARAÚJO FEITOSA E OUTRO (S) – PE 016529 AGRAVADO: 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO DECISÃO. 

Trata-se de agravo interposto pelo Estado de Pernambuco contra decisão que 

inadmitiu o recurso especial por ele interposto com fundamento no art. 105, 

III, a, da Constituição Federal, com o objetivo de reformar acórdão proferido 

pelo Tribunal de Justiça Estadual, assim ementado (fl. 156): DIREITO 

CONSTITUCIONAL. RECURSO DE AGRAVO EM APELAÇÃO E 

REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO HUMANO À VIDA E À SAÚDE. 

SUBSTITUÍDA PROCESSUAL PORTADORA DE MICROCEFALIA E 

INTOLERÂNICA À LACTOSE, NECESSITANDO DE DIETA 

ESPECIAL À BASE DE LEITE ESPECIAL SEM LACTOSE. LAUDOS 

MÉDICOS. NEGATIVA DO ESTADO EM FORNECER O 

MEDICAMENTO/SUPLEMENTO ALIMENTAR SOLICITADO. 

URGÊNCIA DA MEDIDA. PRECEDENTES DESSE EGRÉGIO TJ E SO 

STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA, RECURSO DE 

AGRAVO IMPROVIDO. Os embargos de declaração opostos foram 

rejeitados (fls. 180-187). Em suas razões especiais (fls. 194-202), a parte 

recorrente, alegado violação do art. 537 do CPC/2015, pugna pela exclusão 

ou pela redução do valor da multa diária, estabelecida em R$ 1.000,00 (mil 

reais). Isso porque, afirma que não foram observadas “noções de equidade” 

na fixação da astreinte, que além de exorbitante, é desproporcional à 

obrigação imposta. Ademais, sustenta que ordinariamente não fornece o 

suplemento alimentar almejado, razão pela qual necessita da “abertura do 

competente processo de aquisição”, o que justificaria o seu pleito de 

concessão de prazo razoável para cumprimento da ordem. Após 

oferecimento de contrarrazões (fl. 222-227), o Tribunal de origem inadmitiu 

o recurso (fls. 230-231), o que ensejou a interposição do presente agravo (fls. 

242-249). É o relatório. Decido. Considerando que a parte agravante 

impugnou a fundamentação apresentada na decisão agravada, e atendidos os 

demais pressupostos de admissibilidade do agravo, passo ao exame do 

recurso especial. O recurso não merece prosperar. Quanto a suposta violação 

do art. 537 do CPC/2015, cabe destacar que este Tribunal, no julgamento do 

REsp n. 1.474.665/RS, apreciado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou 

a tese de ser possível a imposição de multa diária a ente público, como forma 

de compeli-lo a fornecer medicamento à pessoa desprovida de recursos 

financeiros (Tema n. 98/STJ). O referido julgado recebeu a seguinte ementa: 

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973. AÇÃO ORDINÁRIA DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO 

PARA TRATAMENTO DE MOLÉSTIA. IMPOSIÇÃO DE MULTA 

DIÁRIA (ASTREINTES) COMO MEIO DE COMPELIR O DEVEDOR A 

ADMIMPLIR A OBRIGAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. 

INTERPRETAÇÃO DO CONTEÚDO NORMATIVO INSERTO NO §5º 

DO ART. 461 DO CPC/73. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. 1. Para os fins 

de aplicação do art. 543-C do CPC/1973, é mister delimitar o âmbito da tese 



 

 

a ser sufragada neste recurso especial representativo da controvérsia: 

possibilidade de imposição de multa diária (astreintes) a ente público, para 

compeli-lo a fornecer medicamento à pessoa desprovida de recursos 

financeiros. 2. A função das astreintes é justamente no sentido de superar a 

recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer 

que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da 

sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente. 3. A particularidade 

de impor obrigação de fazer ou de não fazer á Fazenda Pública não ostenta a 

propriedade de mitigar, em caso de descumprimento, a sanção de pagar 

multa diária, conforme prescreve o §5º do art. 461 do CPC/73. Em se 

tratando do direito à saúde, com maior razão deve ser aplicado, em desfavor 

do ente público devedor, o preceito cominatório, sob pena de ser subvertida 

garantia fundamental. Em outras palavras, é o direito-meio que assegura o 

bem maior: a vida. Precedentes: AgRg no AREsp 283.130/MS, Rel. Ministro 

Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 8/4/2014; REsp 

1.062.564/RS, Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ de 

23/10/2008; REsp 1.062.564; REsp 1.063.902/SC, Relator Ministro 

Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ de 1/9/2008; e AgRg no REsp 

963.416/RS, Relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ de 

11/6/2008. 4. À luz do §5º do art. 461 do CPC/73, a recalcitrância do 

devedor permite ao juiz que, diante do caso concreto, adote qualquer medida 

que se revele necessária à satisfação do bem da vida almejado pelo 

jurisdicionado. Trata-se do “poder geral de efetivação”, concedido ao juiz 

para dotar de efetividade as suas decisões. 5. A eventual exorbitância na 

fixação do valor das astreintes aciona o mecanismo de proteção do devedor: 

como a cominação de multa para o cumprimento de obrigação de fazer ou de 

não fazer tão somente constitui método de coerção, obviamente não faz coisa 

julgada material, e pode, a requerimento da parte ou ex officio pelo 

magistrado, ser reduzida ou até mesmo suprimida, nesta última hipótese, 

caso a sua imposição não se mostrar mais necessária. Precedentes: AgRg no 

AgRg no AREsp 596.562/RJ, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira 

Turma, DJe 24/8/2015; e AgRg no REsp 1.491.088/SP, Relator Ministro 

Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 12/5/2015. No caso em 

foco, a autora, ora recorrente, requer a condenação do Estado do Rio Grande 

do Sul na obrigação de fornecer (fazer) o medicamento Lumigan, 0,03% de 

uso contínuo, para o tratamento de glaucoma primário de ângulo aberto 

(C.I.D. H40.1). Logo, é mister acolher a pretensão recursal, a fim de 

restabelecer a multa imposta pelo Juízo de primeiro grau (fls. 51-53). 7. 

Recurso especial conhecido e provido, para declarar a possibilidade de 

imposição de multa diária à Fazenda Pública. Acórdão submetido à 

sistemática do §7º. do artigo 543-C do Código de Processo civil de 1973 e 

dos arts. 5º, II e 6º. Da Resolução do STJ n. 08/2008. (Resp 1474665/RS, 

Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

26/04/2017, DJe 22/06/2017). À luz do entendimento firmado no julgamento 

do aludido recurso representativo da controvérsia, não há que se falar em 

exclusão da multa diária fixada no caso em análise, que igualmente busca 

tutelar o direito à saúde da parte recorrida. No que concerne ao pleito de 

redução do valor das astreintes sabe-se que a jurisprudência do STJ 

consolidou-se no sentido de que, via de regra, a sua revisão encontra óbice 

na Súmula n. 7/STJ. Excepcionalmente, no entanto, o valor pode ser revisto 

diante da sua irrisoriedade ou exorbitância. Na hipótese dos autos, observa-

se que a multa diária, arbitrada em R$ 1.000,00 (mil reais) pelo juízo de 

primeiro grau, é razoável e coaduna-se com aquela fixada em casos análogos 



 

 

a que ora se debate, senão vejamos: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL 

CIVIL AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. 

NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. 

ASTREINTES. REDUÇÃO DO VALOR. REEXAME DE PROVAS. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES DO STJ. 

AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra 

decisão publicada em 01/03/2017, que, por sua vez, julgara recurso 

interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/73. II. Trata-se na 

origem de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de 

Pernambuco, como substituto processual, contra o Estado de Pernambuco, a 

fim de obter o fornecimento de medicamento a Edinice Bezerra de Sousa, 

necessário ao tratamento de doença que a acomete. [...] IV. No caso, O 

Tribunal a quo, diante do quadro fático delineado nos autos, manteve o valor 

das astreintes em R$ 1.000,00 (mil reais), por dia de descumprimento, 

concluindo, em face dos elementos fáticos dos autos, que tal valor encontra-

se dentro dos parâmetros da razoabilidade e dos limites legais, razão pela 

qual entendeu não haver ilegalidade ou exorbitância em sua aplicação. V. 

Consoante a jurisprudência do STJ, “rever o entendimento de origem, que 

consignou pela manutenção da multa cominatória fixada pelo Juízo de 1º. 

Grau por descumprimento, demandaria necessário revolvimento de matéria 

fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido 

na Súmula n. 7/STJ. (STJ, Agnt no AREsp 728.833/PE, Rel. Ministra 

REGINA HELENA COSTA PRIMEIRA TURMA, DJe de 09/06/2016). No 

mesmo sentido: STJ, Resp 1.650.735/PE, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, Dje DE 15/04/2016. VI. Agravo interno 

improvido. (AgInt no AREsp 1053808/PE, Rel. Ministra ASSUSETE 

MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 

25/08/2017). [...] Desse modo, fica claro que a multa diária fixada pelas 

instâncias ordinárias não se mostra excessiva a ponto de afastara a incidência 

do óbice da Súmula n. 7/STJ. No que concerne à suposta exiguidade do 

prazo concedido para o cumprimento da obrigação, verifica-se que a questão 

não foi apreciada pelo acórdão recorrido, tampouco foi suscitada nos 

embargos de declaração opostos. Desse modo quanto a tal ponto, carece o 

recurso de indispensável requisito do prequestionamento. Incidência das 

Sumulas n. 282 e 356 do STF, in verbis: Súmula 282: É inadmissível o 

Recurso Extraordinário, quando não ventilada na decisão recorrida, a 

questão federal suscitada. Súmula 356: O ponto omisso da decisão sobre o 

qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de 

recurso extraordinário por faltar o requisito do prequestionamento. Ante o 

exposto, com fundamento no art. 253m parágrafo único, II, a e b do RI/STJ, 

conheço do agravo para conhecer parcialmente o recurso especial e nesta 

parte negar-lhe provimento. Publique-se. Intime-se. Brasília (DF) 09 de abril 

de 2018. MINISTRO FRANCISCO FALCÃO Relator (STJ – AREsp: 

1235798 PE 2018/0015018, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data 

de Publicação: DJ 13/04/2018). [10]. 

O cumprimento do dever político constitucional consagrado no art. 196 da CF/88 

consiste na obrigação de assegurar, a todos, a proteção à saúde, que traduz um bem jurídico 

constitucionalmente tutelado, portanto, cabe ao Poder Público implementar políticas sociais e 

econômicas que visem a garantir, aos cidadãos de modo igualitária, a assistência médica e 



 

 

tratamento de saúde à pessoa necessitada, sob a perspectiva constitucional do direito à vida e 

à saúde.[11] 

 

4 POLÍTICAS PÚBLICAS DE PREVENÇÃO E TRATAMENTO DAS CRIANÇAS 

PORTADORAS DE MICROCEFALIA. 

Como iniciativa pública concreta a Portaria Interministerial n° 405, de 15 de março de 

2016, que institui, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e do Sistema Único de 

Assistência Social (SUAS), a Estratégia de Ação Rápida para o Fortalecimento da Atenção à 

Saúde e da Proteção Social de Crianças com Microcefalia.[12] 

Após várias considerações científicas relacionando o Zika vírus com a microcefalia, 

principalmente no surto localizado na região nordeste do país e que sequencialmente foi 

alastrando para outros Estados, a situação ficou incontrolável.  

Atendendo orientações da Organização Mundial da Saúde, modificou o protocolo de 

notificação de casos suspeitos de microcefalia, estabelecendo parâmetros diferenciados para 

meninos e meninas. Essas, quando a circunferência craniana for menor que 31,5 cm e aqueles 

quando a medida for menor que 31,9 cm, diferente do protocolo que estabelecia a marca do 

perímetro cefálico menor do que 33 cm. 

A própria Organização Mundial da Saúde alertou que o Brasil não está combatendo 

com sucesso a infecção pelo Zika vírus. Basta ver que no ano de 2014 foram notificados 147 

de casos de microcefalia. Já no ano de 2015 saltou para 3.174 e nos dois primeiros meses de 

2016 atingiu 2.106. 

Pode-se falar em responsabilidade civil pela omissão do Estado com relação às 

crianças que nasceram com microcefalia. O Estado, na sua função de proteger o cidadão, 

deve, obrigatoriamente, nas regiões mais pobres, com precárias instalações sanitárias, 

desprovidas até mesmo das mínimas condições de higiene, programar politicas públicas 

voltadas emergencialmente para a área da saúde, com a intenção de conferir o mínimo 

necessário de dignidade habitacional.[13] 



 

 

Em 2016, a Organização Mundial de Saúde (OMS) considerou a epidemia do Zika 

vírus uma emergência de saúde pública de relevância internacional, assumindo uma possível 

associação entre o Zika vírus e a microcefalia, sem assumir, contudo, uma relação causal 

comprovada entre ambos (DUARTE; GARCIA, 2016). 

Torna-se necessária uma vacina para prevenir ou atenuar significativamente a viremia 

em mulheres grávidas que são residentes ou realizam viagens em regiões epidêmicas ou 

endêmicas para evitar a síndrome congênita causada pelo Zika vírus que também pode ajudar 

a combater a transmissão epidêmica entre países (SHAN et al., 2017). 

Há de se observar que a vacina contra o Zika vírus ainda encontra-se em fase de testes 

e que mesmo promissora na imunização em camundongos não foi ainda autorizada para seres 

humanos, colocando ainda em destaque a gravidade desta epidemia para mulheres em idade 

fértil, as quais se tornam vulneráveis aos riscos de uma infecção a qualquer momento caso 

engravidem.[14] 

O SUS é o responsável por cumprir as determinações do Ministério da Saúde. No que 

diz respeito ao combate ao mosquito Aedes aegypti, são as unidades do SUS que, a nível 

federal, levam a cabo as determinações do Ministério da Saúde, como enuncia o artigo 200 da 

Constituição Federal, em seu inciso II:  

Art. 200 – ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, 

nos termos da lei:  

II – executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as 

de saúde do trabalhador; 

As principais ações do SUS têm sido a identificação e o tratamento de casos 

confirmados de doenças transmitidas pelo Aedes aegypti com o consequente monitoramento 

do quadro evolutivo das epidemias correlatas, a capacitação dos profissionais de saúde e 

gestores estaduais e municipais, a pesquisa para o desenvolvimento de vacinas, a mobilização 

de comunidades para a eliminação de possíveis focos do mosquito, incluindo a participação 

das Forças Armadas, além de diversas campanhas de informação e orientação em todos os 

meios de comunicação (@PORTALSAUDE).[15] 

Em 04/09/2017, foi publicado no Diário Oficial da União a incorporação do 

medicamento antiepiléptico Levetiracetam pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O remédio é 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10652869/artigo-200-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/188546065/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988


 

 

usado para o tratamento de convulsões em pacientes com microcefalia decorrentes de 

infecção pelo vírus da Zika.[16] 

 

 

5 MICROCEFALIA E O DIREITO AO BENEFÍCIO ASSISTENCIAL 

Desde o início do aparecimento dos casos de crianças portadoras de microcefalia, é 

indiscutível o drama das famílias, que, em razão da insuficiência de informações e recursos, 

buscam o poder público para obter ajuda, embora estejam à mercê de péssimos serviços e sem 

saber ao certo quais são seus direitos.  

Por esse motivo, muitas famílias de baixa renda, que por desconhecimento, deixam de 

requerer benefícios sociais a que tem direito, passam por dificuldades na luta pelo seu 

sustento e dos filhos, especialmente se no grupo familiar há alguma pessoa com deficiência.  

Há no rol de benefícios concedidos pela Previdência Social, o Benefício Assistencial 

ao Portador de Deficiência, conhecido popularmente por “LOAS”, que é um benefício 

decorrente da assistência social e pago no valor de um salário mínimo, permitindo o acesso de 

pessoas de baixa renda com deficiência às condições mínimas de uma vida digna. 

No caso da Microcefalia em específico, as crianças têm sérios problemas de 

desenvolvimento, o que leva, dependendo do grau de sua condição, a um déficit intelectual, 

atraso nas funções motoras e de fala, epilepsia, dificuldades de coordenação e equilíbrio e 

alterações neurológicas. 

A avaliação para determinar se a pessoa possui ou não condição de prover sua 

manutenção é feita pelo cálculo da renda per capta de todo o grupo familiar. Ou seja, o valor 

total da renda familiar dividido pelos seus integrantes, não pode ultrapassar o valor individual 

de ½ do salário mínimo, entendimento consolidado pelo STF que julgou inconstitucional o 

parâmetro de ¼ do salário mínimo utilizado pelo INSS.[17] 



 

 

Na legislação ordinária, em cumprimento a determinação Constitucional, fora 

instituído o benefício de prestação continuada, o BPC, também denominado de “LOAS”, 

“AMPARO ASSISTENCIAL”, nos termos do art. 20 da Lei nº 8.742/93. 

Art. 20. O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário-

mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e 

cinco) anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria 

manutenção nem de tê-la provida por sua família. (Redação dada pela Lei nº 

12.435, de 2011). 

Desta forma, nasceu o critério de miserabilidade, bastante utilizado pelo INSS, sendo 

este o grande vilão da concessão do Benefício de Prestação Continuada (BPC). É importante 

destacar que, a jurisprudência e doutrina mais apropriada, são totalmente contrárias ao critério 

estabelecido pela lei, de modo que fere o princípio da dignidade da pessoa humana. 

Plenário do STF declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade do § 3º do art. 20 

da Lei 8.742/93 (sem pronúncia de nulidade) por considerar que o referido critério está 

defasado para caracterizar a situação de miserabilidade. O STF afirmou que, para aferir que o 

idoso ou deficiente não tem meios de se manter, o juiz está livre para se valer de outros 

parâmetros, não estando vinculado ao critério da renda per capita inferior a 1/4 do salário-

mínimo previsto no § 3º do art. 20. (STF. Plenário. RE 567985/MT e RE 580963/PR, red. P/ o 

acórdão Min. Gilmar Mendes, julgados em 17 e 18/4/2013 (Info 702).[18] 

6 MICROCEFALIA: Amparo Assistencial e Licença Maternidade  

A Lei nº 13.301/2016, que prevê diversas medidas de vigilância em saúde para 

combater o mosquito transmissor da dengue, Chikungunya e Zika. 

A CF/88 garante às mulheres que tiverem filho uma licença remunerada para que 

possam durante um tempo se dedicar exclusivamente à criança. Isso é chamado de licença-

maternidade (ou licença à gestante) e está previsto no art. 7º, XVIII, da CF/88: 

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que 

visem à melhoria de sua condição social: 

[...] 

XVIII - licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a 

duração de cento e vinte dias; 

A lei 13.330/2016, determinou que, em caso de empregada que der à luz a criança 

com microcefalia, a sua licença-maternidade será de 180 dias. Veja: 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11356438/artigo-20-da-lei-n-8742-de-07-de-dezembro-de-1993
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104422/lei-da-assist%C3%AAncia-social-lei-8742-93
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1028278/lei-12435-11
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11356285/par%C3%A1grafo-3-artigo-20-da-lei-n-8742-de-07-de-dezembro-de-1993
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11356438/artigo-20-da-lei-n-8742-de-07-de-dezembro-de-1993
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104422/lei-da-assist%C3%AAncia-social-lei-8742-93


 

 

Art. 18 [...] 

§ 3º A licença-maternidade prevista no art. 392 da Consolidação das Leis do 

Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, 

será de cento e oitenta dias no caso das mães de crianças acometidas por 

sequelas neurológicas decorrentes de doenças transmitidas pelo Aedes 

aegypti, assegurado, nesse período, o recebimento de salário-maternidade 

previsto no art. 71 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 

A razão de ser da previsão está no fato de que uma criança recém-nascida com 

microcefalia exige maiores cuidados da mãe, sendo, por isso, justificado um prazo maior de 

afastamento do trabalho a fim de que ela possa acompanhá-la de forma mais imediata nos 

primeiros dias de sua vida.[19] 

 

CONCLUSÃO 

Os estudos abordam um maior índice de crianças com microcefalia nos Estados do 

Nordeste, especialmente Pernambuco, Rio Grande do Norte entre outros. Trata-se de um 

problema social e assim apresentando um sujeito coletivo, cultural, social e político. A 

microcefalia é uma síndrome grave, que necessita de intervenção de profissionais da área da 

saúde. Atualmente essa assistência é garantida pelo Sistema único de Saúde, entretanto, trata-

se de uma luta contínua para conseguir essa garantia assistencial integral. 

  É importante, que existam ações de suporte que podem auxiliar no desenvolvimento 

do bebê e da criança, esse acompanhamento é preconizado pelo SUS e devem estar 

disponíveis serviços de atenção básica e serviços especializados. 

A ocorrência de deficiências graves em crianças faz com que uma atuação estatal seja 

necessária para a garantia do melhor interesse do menor e dos direitos fundamentais 

assegurados nos instrumentos normativos. 

De fato, o ordenamento jurídico pátrio, garante diversos direitos às crianças e aos 

deficientes. Mas poucas são as políticas públicas de amparo às crianças com deficiência, 

portadoras de microcefalia. 

 

REFERÊNCIAS 

[1] TELES, Guilherme. A microcefalia e a ineficiência do Estado brasileiro. Jus 

Brasil. 2015. Disponível em:<https://guilhermetelesadv.jusbrasil.com.br/artigos/261795297/a-

microcefalia-e-a-ineficiencia-do-estado-brasileiro>. Acesso em: 11 ago. 2018. 



 

 

[2] BELTRAME, Beatriz. Entenda o que é microcefalia e quais as consequências para o 

bebê. Tua Saúde. Disponível em:<https://www.tuasaude.com/microcefalia>. Acesso em: 11 

ago. 2018. 

[3] MARCON, Aline. Pessoa com deficiência portadora de microcefalia causada pela 

infecção do zika vírus. Inconstitucionalidade do art. 18 da Lei 13.301/2016. Jus Brasil. São 

Paulo. Disponível em:<https://alinemgarcia.jusbrasil.com.br/artigos/377788726/pessoa-com-

deficiencia-portadora-de-microcefalia-causada-pela-contaminacao-pelo-zika-virus-

inconstitucionalidade-do-artigo-18-da-lei-13301-2016>. Acesso em: 11 ago. 2018. 

[4] ______. As políticas públicas de saúde na epidemia do Zika vírus: Universidade Federal 

do Rio de Janeiro. 2017. 8 p. Disponível 

em:<http://www.unirio.br/unirio/ccjp/arquivos/tcc/2017-1-nadia-regina-da-silva-

pinto>. Acesso em: 16 set. 2018. 

[5] RELAÇÃO do Zika vírus com a microcefalia. Nursing. 2017. Disponível 

em:<https://www.nursing.com.br/microcefalia-e-zika-virus/>. Acesso em: 18 ago. 2018. 

[6] CHARNESKI, Eliane Ricardo. Uma analise dos Estudos sobre as Representações Sociais 

de Mulheres Gravidas infectadas pelo Zika vírus. Repositório Universidade Federal de Santa 

Catarina. Florianópolis, 2017. Disponível 

em:<https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/178513/TCC%20Eliane%20Ricar

do%20Charneski.pdf?sequence=1>. Acesso em: 18 ago. 2018. 

[7] CIESGLINSKI, Amanda. Epidemia de Zika reforçou combate ao Aedes, mas saneamento 

ainda é o problema. Agência Brasil. 2016. Disponível 

em:<http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2016-11/epidemia-de-zika-reforcou-

combate-ao-aedes-mas-saneamento-ainda-e-problema>. Acesso em: 18 ago. 2018. 

[8] NOVELINO, Marcelo. Direito Constitucional – 7. Ed. Ver., atual. e ampl. – Rio de 

Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2012, p. 155. 

[9] BRASIL.TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL. Apelação Cível. ECA. 

Menor Portador de Microcefalia. Jus Brasil. Porto Alegre, 2012. Disponível em:<https://tj-

rs.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/21508234/apelacao-civel-ac-70047315437-rs-tjrs/inteiro-

teor-21508235?ref=juris-tabs>. Acesso em: 18 ago. 2018. 

[10] BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Fornecimento de medicamentos, 

multa diária. Jus Brasil. 2018. Disponível 

em:<https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/566564323/agravo-em-recurso-especial-aresp-

1235798-pe-2018-0015018-2/decisao-monocratica-566564349?ref=serp>. Acesso em: 1 set. 

2018. 

[11] REVISTA CONSULTOR JURÍDICO. Fornecimento gratuito de 

medicamentos. Conjur. 2004. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2004-jul 

22/estado_municipio_fornecer_remedio_paciente?pagina=11>. Acesso em: 1 set. 2018. 

[12] POLÍTICAS Públicas para o cuidado às crianças afetadas pelo zika vírus é tema de 

palestra. CEFET/RJ. Rio de Janeiro, 2016. Disponível em: <http://www.cefet-



 

 

rj.br/index.php/noticias-campus-maracana/2777-politicas-publicas-para-o-cuidado-as-

criancas-afetadas-pelo-zika-virus-e-tema-de-palestra>. Acesso em:18 ago. 2018. 

[13] JUNIOR, Eudes Quintino Oliveira. Microcefalia e a Responsabilidade do Estado. Jus 

Brasil. 2016. Disponível 

em:<https://eudesquintino.jusbrasil.com.br/artigos/314002926/microcefalia-e-a-

responsabilidade-do-estado>. Acesso em: 18 ago. 2018. 

[14] PINTO, Nadia Regina da Silva . As políticas públicas de saúde na epidemia do Zika 

Vírus. Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. 2017. 10 p. Disponível 

em: <http://www.unirio.br/unirio/ccjp/arquivos/tcc/2017-1-nadia-regina-da-silva-

pinto>. Acesso em: 18 ago. 2018. 

[15] FRANK, Laiza de Lima; EICHHOFF, Luís Gustavo . Competências e Responsabilidades 

Públicas e Privadas no Combate ao Mosquito Aedes aegypti. Jus Brasil. 2018. Disponível 

em: <>. Acesso em: 18 ago. 2018. 

[16] DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. SUS passa a oferecer medicamento para tratamento da 

microcefalia. Gauchazh. 2017. Disponível 

em:<https://gauchazh.clicrbs.com.br/saude/vida/noticia/2017/09/sus-passa-a-oferecer-

medicamento-para-tratamento-da-microcefalia-9887717.html>. Acesso em: 18 ago. 2018. 

[17] ASSOCIADOS, Nunes, Duarte & Maganha Advogados. Microcefalia e o Direito ao 

Benefício Assistencial (LOAS). Jus Brasil. 2016. Disponível 

em:<https://ndmadvogados.jusbrasil.com.br/artigos/332972637/microcefalia-e-o-direito-ao-

beneficio-assistencial-loas>. Acesso em: 11 ago. 2018.  

[18] ARAÚJO, Marcos Henrique. Constituição Federal de 1988 Benefício de Prestação 

Continuada Assistência Microcefalia O benefício de prestação continuada e a 

microcefalia. Jus Brasil. 2017. Disponível 

em:<https://marcoshenrique.jusbrasil.com.br/artigos/432803770/o-beneficio-de-prestacao-

continuada-e-a-microcefalia>. Acesso em: 11 ago. 2018.  

[19] CAVALCANTE, Márcio André lopes. Comentários à Lei 13.301/2016, que prevê 

amparo assistencial e licença-maternidade estendida em caso de microcefalia decorrente do 

Aedes aegypti . 2016. Disponível 

em:<https://www.dizerodireito.com.br/2016/06/comentarios-lei-133012016-que-

preve.html>. Acesso em: 10 ago. 2018. 

 



 
 

 

A MULHER E O TRABALHO: UM PANORAMA DO MERCADO FORMAL EM 

BERTIOGA - SP 

 

Guilherme dos Santos Dias Rodrigues
81

 

Maíra Darido da Cunha
82

 

RESUMO 

 

O presente artigo pretende dialogar com a literatura de trabalho e gênero, e o os dados de 

empregos formais no município de Bertioga – SP, com o recorte oferecido, ano a ano, do 

crescimento populacional e a quantidade de empregos formais, ambos por gênero, desde a 

emancipação do município. O artigo se sustenta na dialética em que se pratica com a 

historicidade sobre o capitalismo, e os arranjos neoliberais e por fim, com a inserção da 

mulher no mercado de trabalho bertioguense. Podemos analisar as contradições da 

reestruturação produtiva e levantar hipóteses consistentes: a crise estrutural do capitalismo 

interfere diretamente na divisão sexual do trabalho e; a mulher está inserida nos postos de 

trabalhos informais e precários. 

 

 PALAVRAS-CHAVE: Trabalho. Gênero. Empregos formais. 

 

ABSTRACT 

 

The present article intends to dialogue with the labor and gender literature and the data of 

formal jobs in the city of Bertioga - SP, with the year - by - year increase in population 

growth and the number of formal jobs, both by gender, since the emancipation of the 

municipality. The article is based on the dialectic in which it is practiced with the historicity 

about capitalism, and the neoliberal arrangements and finally, with the insertion of the woman 

in the labor market of Bertiogu. We can analyze the contradictions of productive restructuring 

and raise consistent hypotheses: the structural crisis of capitalism directly interferes with the 

sexual division of labor; the woman is inserted in informal and precarious jobs. 

 

KEYWORDS: Sociology of work. Genre. Formal jobs.  
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INTRODUÇÃO 

 

 A proposta deste artigo é a reflexão sobre a mulher e o trabalho, mais especificamente 

nos empregos formais, com o recorte no município de Bertioga – SP, o que mais cresce na 

Região Metropolitano da Baixada Santista, e apontado por vários anos como o que mais 

cresce, proporcionalmente, no estado de São Paulo – e analisado em gráficos por gênero. 

 Partindo da importância de estudar o lugar da mulher no mundo do trabalho, o 

presente artigo foi desenvolvido no curso de Tecnologia da Gestão Pública, na Universidade 

Virtual do estado de São Paulo, polo Bertioga. Dessa forma, foram levantados dados 

empíricos sobre o crescimento populacional, por gênero e população economicamente ativa, e 

em destaque, por gênero e empregos formais ano a ano, em um recorte dos últimos 15 anos. 

 Na primeira parte apresentaremos a conceituação de gênero, estreitando o 

entendimento sobre o papal da mulher na história, tanto na esfera produtiva como reprodutiva, 

buscando a reflexão da importância de suas lutas. Assim como, inserir a mulher como ser que 

busca através do trabalho, muitas vezes duplo, o reconhecimento de igualdade na sociedade. 

 Por conseguinte, na segunda parte, apresentaremos a historicidade que encadeou o 

capitalismo, desde o início da era industrial, passando por sistemas conceituados como 

taylorismo, fordismo e por fim, toyotismo. Nesse entremeio, dialogamos com as literaturas 

pertinentes que apresentam a função da mulher nesse sistema, e mais, de que forma está 

inserida nesse mercado de trabalho. 

 Na terceira parte, reservamos à apresentação do município de Bertioga, o seu 

crescimento populacional e os postos de trabalhos gerados, sempre recortando por gênero, e 

desde a sua emancipação político-administrativa. Para tanto, os dados da Fundação SEADE 

apresentados em gráficos evidenciam a importância do artigo. 

O presente estudo dialoga com as principais literaturas sobre trabalho e gênero, e 

oferece uma breve reflexão, mais profunda, do cenário atual no município de Bertioga. A 

inserção da mulher do mercado de trabalho ganha estimada relevância quando estamos 

falando dos efeitos neoliberais causados nos postos de trabalho, como a informalidade e a 

precarização. 



 
 

 

As considerações apontam para uma faixa considerável de mulheres fora dos postos de 

trabalhos formais, e principalmente, levantam a hipótese de situações concomitantes, que a 

literatura disserta com embasamentos claros dentro da historicidade do capitalismo. Assim, a 

mulher se torna referência nesse estudo em razão dos dados consonantes no município que 

mais cresce populacionalmente, no maior estado do país, São Paulo.  

1. Luta por direitos e o papel social da mulher 

 

  Na esteira da história, se o Iluminismo pregava que todos os “homens são iguais por 

natureza”, a extrema separação entre as esferas públicas do governo e a privada da família e 

do lar na qual homens e mulheres tinham papéis sociais completamente distintos, fazia com 

que a chamada teoria da complementaridade sexual soar natural. Dizia-se que as mulheres não 

eram iguais aos homens, e sim, opostos complementares, teoria esta que se adaptou 

facilmente aos moldes da época e fez a desigualdade parecer algo inerente às relações entre 

homens e mulheres (SCHIENBINGER, 2001). 

Logo, as mulheres não eram vista como somente inferiores a eles, mas incomparáveis, 

por diferenças fundamentais. Conforme aponta Scott (1995) as mulheres eram vistas como 

diferentes; física, moral e intelectualmente. Transplantando ao cenário social da época, as 

mulheres não tinham a oportunidade de frequentarem a escola, mercado de trabalho, ou 

participarem da esfera pública. Foi somente com o movimento das mulheres, a partir das 

décadas de 1870 e 1880 concessões foram feitas e se permitiu o ingresso do sexo feminino 

nas carreiras modernas, podendo participar também das universidades e, ainda que não bem 

vistas, inseridas em algumas carreiras no mercado de trabalho (SCAVONE, 2008). 

Scott (1995) afirma que pesquisadoras feministas com um a visão política mais global 

apelavam regularmente às categorias de classe, raça e gênero para “a escrita de uma nova 

História”. A utilização do termo “gênero” pelas feministas americanas objetivava enfatizar o 

caráter fundamentalmente social das distinções baseadas no sexo. A palavra indicava uma 

rejeição do determinismo biológico implícito no uso de termos como “sexo” ou “diferença 

sexual”. 

 O termo “gênero” enfatizava igualmente o aspecto relacional das definições 

normativas da feminilidade. Passou-se, através desta visão, a descentrar a mulher, única e 

exclusivamente, como o foco de estudos, e a analisar homens e mulheres como definidos em 



 
 

 

termos recíprocos, não se podendo compreender qualquer um dos sexos de maneira separada 

(SCHIENBINGER, 2001). 

Mais recentemente, a situação de vida das mulheres, especificamente, as 

peculiaridades oriundas das diferenças de gênero, passou a ocupar algum espaço como tema 

de pesquisa e debate nos centros universitários. Os movimentos sociais de contestação das 

décadas de 1969 e 1970 marcados pela presença feminina maciça tais como as manifestações 

estudantis, o movimento operário e as lutas políticas e sociais, podem ser considerados os 

desencadeadores das discussões centradas na mulher, que deixa de ser focalizado apenas 

como “estudo de minorias” ou “grupo desviante”, passando a ser analisada como agente 

social e histórico e como sujeito dos estudos. 

Com o advento da modernização e industrialização crescente, em especial a partir dos 

anos 1960, nota-se profundas transformações sociais, políticas, econômicas e culturais que 

modificam toda a estrutura da sociedade. A começar pela noção de família. A inserção da 

mulher no mercado de trabalho transformou os pilares da instituição família no sentindo em 

que esta teve que se adaptarem as necessidades da vida contemporânea e da nova da 

adequação do papel da mulher (BAUMAN, 2010). 

Segundo Londa Shienbinger, podemos ver que a estruturação das instituições 

científica e o contexto histórico em que elas estão inseridas podem encorajar ou desencorajar 

a participação das mulheres nesse novo contexto do mercado de trabalho. No entanto, pela 

divisão de trabalho moderna às mulheres têm que geralmente optar ou pela carreira 

profissional, ou pela manutenção da dita família tradicional. Via de regra, não podem optar 

por dedicação exclusiva a uma e outra esfera e são obrigadas a uma dupla jornada de trabalho. 

São provedoras e responsáveis pelo funcionamento do lar. 

 

2. A inserção da mulher no mundo do trabalho 

 

O fordismo e o taylorismo, como princípios de organização, permeiam a conjuntura da 

indústria capitalista. Assim, a indústria passa a ser a principal forma de manifestação da 

produção capitalista. Esse inicia, entre o final do século XIX e início do século XX, a inserção 

dos trabalhadores\as em sistemas conceituados, padronizados, e que se alastrou por todo o 

mundo, como modelo (NOGUEIRA, 2004, 27-28-29). 



 
 

 

O taylorismo se desenvolve dentro do conceito de separação das atividades, base e 

produção, em que os operários executam atividades separadas para a entrega de um produto 

(BIHR, 1998, p.39). O fordismo se caracteriza por uma forma de produção e gerenciamento, 

em que funcionários especializados produziam praticamente todo o produto, através de uma 

hierarquização (GOUNET, 1999, p. 18). 

Antunes (1999) ressalta que, esse binômio contribuiu para o aumento do operário-

massa, da produção homogênea e de grande quantidade. Ainda, expõe a fragmentação do 

trabalho, em que estabelece fortemente a hierarquização. Menicucci (1999) e Nogueira 

(2004), apontam que nesse entremeio, o trabalhador muitas vezes não sabe o por que está 

executando determinada tarefa, e assim sem conhecimento do processo do trabalho.  

Por conseguinte, o toyotismo, que se tornou uma nova organização do trabalho: 

buscava produzir com alta tecnologia com menos recursos; chamada de produção enxuta, o 

toyotismo supera o fordismo, que já tinha incorporado às práticas de Taylor, e; atende à crise 

de produção, em que a questão econômica se torna fundamental para continuar com a  

produção em ascensão, assim denominamos como uma nova reestruturação produtiva 

(NOGUEIRA, 2004; GOUNET, 1999). 

Essa crise apontada no fordismo foi amplamente debatida por Harvey (1992) e Bihr 

(1998), a “acumulação flexível” apresenta a busca pelo capital para contornar a crise de 

produção, e o toyotismo representava novos investimentos em busca da produção enxuta, 

certo de se combater a diminuição dos ganhos, o trabalho improdutivo, o não consumo e etc. 

Foram alguns fatores que estabeleceram o enfraquecimento do fordimos e taylorismo. 

      

[...] Caracteriza-se pelo surgimento de setores de produção inteiramente novos, 

novas maneiras de fornecimento de serviços financeiros, novos mercados e, 

sobretudo, taxas altamente intensificadas de inovação comercial, tecnológica e 

organizacional. A acumulação flexível envolve rápidas mudanças dos padrões do 

desenvolvimento desigual, tanto entre setores como entre regiões geográficas, 

criando, por exemplo, um vasto movimento no emprego no chamado “setor de 

serviços” (HARVEY, 1992, p.140). 

 

 Ora, se há uma reestruturação produtiva, oriunda da crise estrutural do capital em que 

busca a “produção enxuta”, logo a força de trabalho tem que se adaptar a essa nova onda. E 



 
 

 

Antunes (1999) salienta, que adicionada a lutas de classes
83

, para esse estancamento 

econômico, faz com que haja a necessidade da reestruturação do próprio capital. Esse 

movimento é o neoliberalismo. O neoliberalismo busca, por exemplo, a privatização das 

empresas públicas, o afastamento do Estado do setor produtivo, as flexibilizações das leis, 

medidas que buscam desregulamentar o Estado, entre outras. 

 Os anos 70 foram fundamentais para esse processo de transição. Também, claramente 

entre os anos 80 e 90 ocorre o avanço do neoliberalismo. O neoliberalismo disfarçado de 

modernização e gestão técnica inovadora em busca da flexibilização (MARY CASTRO, 

2001, p.275). 

 Concomitantemente, os anos 70 estão passando pelo processo de luta das mulheres, 

em que se busca a emancipação da mulher, e para isso elas ocupam os movimentos de lutas de 

classes e os debates sobre o papel da mulher. Nogueira reforça que, “a mulher estava 

predestinada ao papel de mãe e esposa, tendo a responsabilidade de cultuar o conceito de 

família como instituição básica e universal” (2004, p.37). 

  

É nessa década que o combate à opressão contra a mulher torna-se mais acentuado: 

era preciso, mais do que nunca, lutar pela sua emancipação econômica e social, pelo 

seu direito ao trabalho, com todas as especifidades que isso implica, como, por 

exemplo, salários iguais para trabalhadores iguais, além da reivindicação de uma 

divisão mais junta no trabalho doméstico, na esfera reprodutiva, libertando, ao 

menos parcialmente, a mulher da dupla jornada (idem, p.37). 

  

 

 O avanço do neoliberalismo, devido à crise estrutural do capital, invariavelmente 

resulta na precarização e na informalidade do trabalho (ANTUNES, 1999). Tal movimento 

ocorre e diz respeito às mulheres, apesar de estar inseridas no espaço formal e informal, mas 

reservam-se os empregos precários e vulneráveis; em contra partida, os homens assalariados 

das indústrias tem em seus proventos a forma de “colaborar” com a reorganização produtiva, 

aceitando a redução ou estagnação salarial (HIRATA e LE DOARÉ, 1999, p.10). 

 Portanto, esses ajustes neoliberais, até os dias de hoje em diversos espaços, preteriram 

a mulher, “levando a uma precarização ainda maior para o conjunto da classe trabalhadora, 
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 Ocorridas ao final dos anos 60 e 70 solapavam pela base o domínio do capital e afloravam as possibilidades de 

uma hegemonia (ou uma contra-hegemonia) oriunda do mundo do trabalho (Antunes, 1999, p.42). 



 
 

 

incluindo o contingente masculino” (HIRATA, 2001-2002). Esses efeitos resultantes do 

neoliberalismo
84

 ressaltam que outras variáveis determinantes, desde o movimento iniciado 

nos anos 70 pelas mulheres, aqui citado, ainda continuam sem o tratamento necessário, como 

afirma Nogueira no diálogo com os textos de Hirata: 

 

[…] as desigualdades de salários não diminuíram, que as condições de trabalho e de 

saúde não melhoraram, e que a divisão do trabalho doméstico não se modificou 

substancialmente, a despeito de um maior envolvimento nas responsabilidades 

profissionais por parte das mulheres. Tudo indica que, apesar do aumento do número 

de empregos, as desigualdades sociais que o capitalismo em escala global, através de 

sua política de flexibilização, trouxe para as relações de trabalho e para a saúde dos 

trabalhadores pioraram muito (2004, p. 39).    

 

 Dada a contextualização da luta por direitos iguais e busca por inserção de forma 

equânime ao mercado de trabalho pelas mulheres, é possível transplantar a discussão para o 

papel da mulher no mercado de trabalho no município de Bertioga – SP.  

 Dessa forma, a pesquisa investiga as especificidades do município de Bertioga – SP, 

buscando elementos que analisem o crescimento populacional desproporcional do município 

(SEADE, 2018), apontada por alguns anos seguidos como o município que mais cresce no 

estado de São Paulo (IBGE, 2017) relacionando este dado com as taxas de emprego formal no 

município, podendo estabelecer um cenário do papel da mulher no mercado de trabalho. Estão 

elas na formalidade ou informalidade? 

  

3. Bertioga e os empregos formais por gênero 

 

O município de Bertioga, segundo dados do IBGE (CENSO, 2010), tem 47.645 

habitantes, e hoje, estimados em 61.736 habitantes (idem, 2018). Bertioga, pertencente à 

região da Baixada Santista, e entre os anos de 2010 e 2015, é a cidade que mais cresceu em 

todo Estado de São Paulo (SEADE, 2015).  
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 Helena Hirata conclui essa síntese em um estudo que aponta esses efeitos na Ásia, Europa e 

América Latina. 



 
 

 

Abaixo apresentamos um gráfico sobre esse crescimento populacional
85

 no município 

de Bertioga, em que o objetivo é apenas apontar graficamente como há aumento populacional 

ininterrupto desde a sua emancipação, em 1991, SEADE (2018): 

 

  
Fonte: Fundação SEADE (2018) Org.: o mesmo. 

 

 O aumento populacional entre 1993
86

, 14.947 habitantes, a 2017, 58.595 habitantes, se 

deu pela especulação imobiliária e pelo investimento em infraestrutura, originado 

principalmente pela construção das rodovias que interligavam a região com o município, e 

pela construção do empreendimento Riviera de São Lourenço (MAZZOLENIS, 2013). 

 Também, apresento no próximo gráfico o mesmo dado populacional, mas por 

gênero
87

, e a partir desse momento começamos a dialogar com o recorte do presente artigo, as 

mulheres nos empregos formais no município de Bertioga. 
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 “As populações aqui apresentadas resultam de projeções elaboradas pelo método dos componentes 

demográficos. Este método considera as tendências de fecundidade, mortalidade e migração, a partir das 

estatísticas vitais processadas na Fundação Seade, e a formulação de hipóteses de comportamento futuro para 

estes componentes. A população de base, por idade e sexo, considera os resultados correspondentes aos diversos 

Censos Demográficos realizados pelo IBGE. As populações projetadas referem-se a 1º de julho de cada ano” 

(SEADE, 2018). 

86
 Os dados de 1991 a 1992 não estão presentes porque o município ainda não era coberto pela Fundação 

SEADE, a partir de 1993 passa-se a cobrir o município de Bertioga, e em 1997 passa a cobrir os 645 municípios 

do estado de São Paulo (SEADE, 2018).  

87
 A metodologia se repete, apenas há uma separação por gênero (SEADE, 2018). 



 
 

 

 

Fonte: Fundação SEADE (2018) Org.: O AUTOR. 

 

 O gráfico acima apresenta que progressivamente a população feminina foi se 

aproximando da população masculina, e a partir de 2011 - a população feminina com 24.508 

habitantes, e população masculina com 24.491 - a população feminina passou ser maior que a 

masculina.  

 Vamos analisar de que forma houve esse aumento populacional, considerando a faixa 

etária de 10 a 65 anos
88

, faixa etária em que recortamos apenas para exemplificar o 

crescimento populacional estimado, e desmistificar que esse aumento pode ter ocorrido por 

natalidade, ou pelo aumento de habitantes na terceira idade advindos de outros municípios.  

Uma das hipóteses é que com o processo de urbanização e industrialização marcado, 

principalmente a partir da década de 1980, nota-se uma nova configuração do padrão 

migratório do Brasil, sendo possível observar a diminuição dos fluxos migratórios inter-

regionais e o consequente aumento das migrações de curta distância (RIBEIRO et al, 2015).  

Mais especificamente, na Região Metropolitana da Baixada Santista – RMBS o estudo 

da mobilidade ganha importância devido aos recentes processos de transformações urbanas e 

demográficas que a região vem sofrendo. De um lado, dados censitários demonstram uma 

redução de crescimento populacional nos municípios considerados centrais, sendo que a 

população de Santos, cidade-polo, permanece praticamente a mesma desde a década de 1980. 
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 População Economicamente Ativa (PEA) – segundo o IBGE (2018), a PEA é composta pelas pessoas de 10 a 

65 anos de idade que foram classificadas como ocupadas ou desocupadas. 



 
 

 

Por outro lado, observou-se um forte crescimento populacional nas áreas periféricas da região, 

sendo a que mais cresce populacionalmente é o município de Bertioga - SP. 

O padrão de crescimento percebido também pode estar relacionado com a migração 

intrametropolitana na RMSB, com um saldo migratório negativo do município de Santos e 

deslocamento populacional da cidade-polo em direção à periferia metropolitana, onde o custo 

da terra e para manutenção da vida são mais baratos (VAZQUEZ, 2011). Sendo assim, os 

movimentos pendulares relacionam-se com a expansão do espaço urbano, e, 

consequentemente, geram novas dinâmicas no território e na integração entre os municípios 

da região.  

O aumento da população economicamente ativa indica que o município de Bertioga – 

SP, alimentado por recentes empreendimentos imobiliários, se configura como um espaço de 

“oportunidades de emprego”, seja na construção civil ou em serviços domésticos para as 

residências de temporada. 

 

 

Fonte: Fundação SEADE  Org.: O AUTOR. 

  

 Podemos observar graficamente que em 2010 a população feminina passou a ser maior 

que a masculina – população feminina, 18.518 habitantes economicamente ativas, e 

população masculina, 18.433 habitantes economicamente ativos, logo conseguimos 

compreender que a população feminina tem papel determinante no crescimento da população 

economicamente ativa, ates mesmo do crescimento populacional total.  

 Portanto, apresentamos o gráfico populacional desde a emancipação do município de 

Bertioga, e em seguida separamos por gênero. Identificamos que em 2011, a população 



 
 

 

feminina ultrapassa a masculina, o que torna o debate relevante, pois até o ano de 2017 o 

cenário se repete. Para validar a sequência de nosso artigo, estratificamos por gênero e PEA, o 

que nos mostra que a população feminina está numericamente à frente antes, desde 2010.  

 O gráfico abaixo apresenta a quantidade de empregos formais
89

 ano a ano, por gênero. 

O ano de 2017 ainda não está disponibilizado pela Fundação SEADE.  

 

 
Fonte: Fundação SEADE (2018) Org.: O AUTOR. 

 

  

 Podemos analisar no gráfico acima, que desde 2010, há uma manutenção dos 

empregos formais nos dois gêneros. Podemos observar que os postos de trabalhos são 

predominantemente masculinos. Não há a intenção neste artigo de apontar a flutuação de 

empregos por setor, nem mesmo, apontar o motivo da manutenção dos empregos. Fica 

evidente que nos dois gêneros há uma manutenção dos postos de trabalhos desde 2011. 
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 O número de empregos formais corresponde aos vínculos empregatícios ativos em 31 de dezembro de cada 

ano ocupados por pessoas do sexo masculino, de acordo com informações fornecidas pelos contratantes quando 

da elaboração da Relação Anual de Informações Sociais – Rais, do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE. 

Entende-se como vínculo empregatício a relação de emprego mantida com o empregador durante o ano-base e 

que se estabelece sempre que ocorrer trabalho remunerado com submissão hierárquica ao empregador e horário 

preestabelecido por este. Esta relação pode ser regida pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT ou pelo 

Regime Jurídico Único, no caso de empregado estatutário do serviço público. Adicionalmente, a Rais levanta 

dados sobre vínculos de trabalhador avulso, trabalhador temporário (Lei nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974), 

menor aprendiz, diretor sem vínculo que tenha optado por recolhimento do FGTS e trabalhador com contrato de 

trabalho por prazo determinado (Lei nº 9.601, de 21 de janeiro de 1998) (Anuário Estatístico Rais - Orientações 

para uso, 2010). As informações são fornecidas para cada um dos estabelecimentos empregadores, definidos 

“como sendo uma unidade que tenha um código específico no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ ou 

no Cadastro Específico do INSS - CEI. Mesmo empresas que declaram a Rais de forma centralizada devem 

fornecer informações separadas para cada estabelecimento” (Anuário Estatístico Rais - Orientações para uso, 

2010) (Ministério do Trabalho e Emprego – MTE. Relação Anual de Informações Sociais – Rais). 



 
 

 

 A intencionalidade deste estudo é apontar o crescimento populacional, que 

predominantemente se apresenta maior no gênero feminino, porém, a manutenção desses 

postos de trabalho indaga às circunstâncias que essa população está inserida no mercado de 

trabalho, e mais especificamente a mulher. 

 

CONCLUSÃO 

 

 Nesse artigo procuramos mostrar como a mulher está inserida no mercado de trabalho, 

nos postos formais, e mais que isso, suscitar a discussão da divisão sexual do trabalho. A 

historicidade apresentada pede que entendamos pelo menos de forma inicial, as relações 

sociais de gênero como desiguais. Apesar de inseridas no mercado de trabalho formal, a 

mulher, no município de Bertioga, sempre está em menor número. Logo, essa participação da 

mulher no mercado de trabalho, dentro da esfera capitalista, está acompanhada com traços de 

informalidade (NOGUEIRA, 2004). 

 Isso se evidencia quando apresentamos o crescimento populacional por população 

economicamente ativa dividida por gênero, a mulher está em maior número, porém os postos 

de trabalhos formais continuam em manutenção, sem crescimento. A mulher sempre foi 

utilizada pelo capitalismo para exercer papéis com baixa remuneração, geralmente em 

empregos precários e informais, desde o advento da revolução industrial (SAFFIOTI, 1976). 

 Hirata (1999) ressalta, a inserção do trabalho feminino está veiculada com a 

flexibilização, certo de que se pressupõe a conciliação com as atividades do lar. E assim 

mesmo, a remuneração feminina tange a sensação de complementaridade. O presente estudo 

não traz um olhar positivo sobre a participação feminina no mercado de trabalho 

bertioguense, porque os fatores argumentados acima se fazem compreender. 

 As lutas por melhores condições estão em compreender que a emancipação feminina é 

a busca por direitos iguais, e assim, por direito de todos. O capital não consegue combater a 

busca pela emancipação feminina da mesma forma que combatia a classe trabalhadora 

operária, simplesmente porque tem que preservar a esfera da reprodução social (MÉSZAROS, 

2002). 

 Ainda, a mudança produtiva só será possível dentro do capital, caso haja a mudança na 

esfera reprodutiva. Ambos os gêneros devem estar conscientes dos seus direitos, e das suas 

responsabilidades dentro da consciência de classe trabalhadora (MÉSZAROS, 2002). 
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RESUMO  

Esse artigo tem o intuito de desvendar sobre a terapia nutricional no Brasil, sua legislação e 

suas diretrizes com base nas resoluções, portarias e normas técnicas especificadas em relação 

a atuação do enfermeiro no cuidado ao paciente. Para isso lançou-se a busca na literatura a 

partir do levantamento bibliográfico sobre o tema, de modo a refletir e compreender o assunto 

pautada na pesquisa qualitativa, a fim de atingir o objetivo do trabalho de maneira mais clara. 

Palavras – chave: Terapia nutricional. Legislação. Diretrizes. Enfermeiro. 

 

ABSTRACT  

 

This article intends to find out about nutritional therapy in Brazil, its legislation and its 

guidelines based on the resolutions, regulations and technical norms specified in relation to 

the nurses' performance in patient care. For this, the literature search was launched based on a 

bibliographical survey on the subject, in order to reflect and understand the subject matter of 

qualitative research, in order to reach the objective of the work in a clearer way. 

Keywords: Nutritional therapy. Legislation. Guidelines. Nurse.  

 

 

INTRODUÇÃO 

O artigo tem por intuito demostrar como surgiu a Terapia nutricional no Brasil, bem 

como a formalização de sua legislação com base nas resoluções e suas diretrizes, a partir das 

normas técnicas de atuação do enfermeiro e os técnicos da área. 

Para a confecção do artigo, foi realizada a busca de dados na literatura principalmente 

no Conselho Federal de Enfermagem e no Conselho Regional de Enfermagem. 
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 Graduada em Enfermagem (UNIMES), Especialista em Nutrição Clinica (GANEP), Especialista em 

Auditoria em Serviços de Saúde (UNISANTA) e Mestranda em Direito da Saúde (UNISANTA). 
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 Graduada em Direito (FAC. DE ARACATUBA), Especialista em Direito Processual e Direito Civil (GAMA 

FILHO), Especialista Direito do Trabalho (LEGALE) e Mestranda em Direito da Saúde (UNISANTA). 



 
 

 

Com base nesse levantamento literário e nas interpretações, será descrita a 

fundamentação teórica que auxiliará no esclarecimento da problemática apresentada, a partir 

daí ocorrerá o processo de reflexão sobre o tema. 

Oliveira (2002) nos fala a respeito das vantagens dessa abordagem, onde há uma 

facilidade de poder descrever a complexidade de uma determinada hipótese ou problema, 

além da interpretação das particularidades dos comportamentos dos indivíduos.  

Assim, inicia-se a compreensão a respeito da Terapia nutricional, que pode ser 

definida como uma forma de ofertar nutrientes por via oral, enteral ou parenteral, de modo a 

equilibrar os conteúdos de minerais, vitaminas e outros no organismo do paciente, ou seja, de 

um modo geral, ela é responsável pela prevenção do estado nutricional, minimizando as 

complicações, reduzindo o tempo de internação e ajudando na recuperação do indivíduo. 

(Loureiro, 2013 

 

1. TERAPIA NUTRICIONAL NO BRASIL  

 

 “A terapia nutricional teve início em 1616, quando Harvey descobriu a circulação 

sanguínea, mas foi em 1962 que os estudos e experimentos foram intensificados com o 

objetivo de demonstrar que a terapia nutricional era possível, segura e eficaz.” (Santos, 2005) 

Os primeiros registros de cuidados específicos da enfermagem em relação a 

terapia nutricional iniciou em 1969 e foram realizadas pelos enfermeiros que 

atuavam na equipe do professor Durick, na Filadélfia nos EUA, quando as 

equipe iniciaram suas atividades em vários centros médicos e a enfermagem 

era parte vital, estabelecendo procedimentos básicos e protocolos, 

providenciando registros práticos para melhora da qualidade do cuidado 

prestado ao paciente. (Santos,2005) 

Ainda com o autor, o que se observa foi a criação da equipe multidisciplinar no 

cuidado ao paciente em terapia nutricional, estabelecido pela legislação vigente em 1998, com 

base no regulamento técnico aprovado pela Secretaria de Vigilância Sanitária (Anvisa), 

conforme portaria 272 de 1997 e a resolução 63 de 2000,o qual fica claro o papel de cada 

profissional, a respeito da terapia nutricional no Brasil. 

Com o passar do tempo, muitas pesquisas sobre o tema foram realizadas, até que em 

2005 o Ministério de Saúde publicou uma série de portarias sobre a terapia nutricional, 



 
 

 

incluindo diversos procedimentos para a atuação do enfermeiro ao cuidado com o paciente, 

representando assim um grande avanço na legislação. (Mascarenhas, 2009) 

Devido esses procedimentos, houve a necessidade de elaborar a resolução 162 do 

COFEN em 2003, dando origem mais tarde a resolução 277,onde estão especificadas as 

diretrizes para os procedimentos de atuação e administração dos enfermeiros, em relação a 

terapia nutricional e a resolução 272 que tem por objetivo fixar os requisitos mínimos 

exigidos para a terapia nutricional, demonstrando a função de cada profissional da equipe 

multidisciplinar. (Santos, 2005) 

No Brasil ainda há uma deficiência na formação de especialistas nessa área, onde 

pouco se vê um investimento em profissionais por parte das instituições de saúde. (Santos, 

2005) 

A Anvisa, devido a evolução histórica da terapia nutricional no Brasil, regulamentou 

os procedimentos quanto a administração da nutrição enteral e parenteral, estabelecendo boas 

práticas de preparo e administração, segundo a portaria 272/98. (Mascarenhas,2009) 

 

As instituições ou unidades prestadoras de serviços de saúde, tanto no 

âmbito hospitalar, ambulatorial ou domiciliar, devem contar com um quadro 

de pessoal de enfermagem qualificado e em quantidade que permita atender 

à demanda de atenção e aos requisitos desta Norma Técnica. A equipe de 

enfermagem envolvida na administração da Terapia nutricional é formada 

por Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem, executando estes profissionais 

suas atribuições em conformidade com o disposto em legislação específica – 

a Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, e o Decreto nº 94.406, de 08 de 

junho de 1987, que regulamentam o exercício da Enfermagem no país. Por 

ser considerada uma terapia de alta complexidade, é vedada aos Auxiliares 

de Enfermagem a execução de ações relacionadas à Terapia nutricional 

podendo, no entanto, executar cuidados de higiene e conforto ao paciente. 

Os Técnicos de Enfermagem, em conformidade com o disposto na Lei nº 

7.498, de 25 de junho de 1986, e no Decreto nº 94.406, de 08 de junho de 

1987, que regulamentam o exercício profissional no país, participam da 

atenção de enfermagem em Terapia nutricional naquilo que lhes couber, ou 

por delegação, sob a supervisão e orientação do Enfermeiro. (COFEN, 2013)  

  

De modo geral, compete ao Enfermeiro os cuidados de Enfermagem de maior 

complexidade técnica e que exijam conhecimentos científicos adequados e capacidade de 

tomar decisões imediatas:  



 
 

 

a) desenvolver e atualizar os protocolos relativos à atenção de enfermagem ao paciente 

em Terapia nutricional, pautados nesta norma, adequadas às particularidades do serviço;  

b) desenvolver ações de treinamento operacional e de educação permanente, de modo 

a garantir a capacitação e atualização da equipe de enfermagem que atua em Terapia 

nutricional; 

 c) responsabilizar-se pelas boas práticas na administração da Nutrição parenteral e da 

Nutrição enteral; 

 d) responsabilizar-se pela prescrição, execução e avaliação da atenção de enfermagem 

ao paciente em Terapia nutricional, seja no âmbito hospitalar, ambulatorial ou domiciliar;  

e) fazer parte, como membro efetivo, da equipe multidisciplinar de terapia nutricional; 

O Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), no uso das atribuições que lhe 

são conferidas pela Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973, e pelo Regimento 

da Autarquia, aprovado pela Resolução Cofen nº 242, de 31 de agosto de 

2000. 

Considerando a Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, e o Decreto nº 94.406, 

de 08 de junho de 1987, que regulamentam o exercício da Enfermagem no 

país; considerando o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, 

aprovado pela Resolução Cofen nº 311, de 8 de fevereiro de 2007. 

Considerando a Portaria MS/SNVS nº 272, de 8 abril de 1998, que aprova o 

Regulamento Técnico que fixa os requisitos mínimos exigidos para a 

Terapia de Nutrição Parenteral. Considerando a Resolução da Diretoria 

Colegiada da ANVISA RCD nº 63, de 6 de julho de 2000, que aprova o 

Regulamento Técnico que fixa os requisitos mínimos exigidos para a 

Terapia de Nutrição Enteral. Considerando os termos da Resolução Cofen nº 

358, de 15 de outubro de 2009, que dispõe sobre a Sistematização da 

Assistência de Enfermagem e a implementação do Processo de Enfermagem 

em ambientes, públicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissional de 

Enfermagem; e Considerando a deliberação do Plenário em sua 437ª 

Reunião Ordinária. (Cofen,2013) 

  

Resolve: 

Art. 1º Aprovar a Norma Técnica que dispõe sobre a Atuação da Equipe de Enfermagem em 

Terapia Nutricional. 

Art. 2º O inteiro teor da presente Norma Técnica estará disponível ao acesso público nos 

portais da internet dos Conselhos Regionais de Enfermagem e do Conselho Federal de 

Enfermagem. 



 
 

 

Art. 3º Cabe aos Conselhos Regionais adotar as medidas necessárias para fazer cumprir esta 

Norma, visando à segurança do paciente e dos profissionais envolvidos nos procedimentos de 

Enfermagem em Terapia Nutricional. 

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições 

em contrário, especialmente a Resolução Cofen nº 277, de 16 de junho de 2003, que dispõe 

sobre a ministração de Nutrição Parenteral e Enteral. 

 

2. DIRETRIZES DA TERAPIA NUTRICIONAL 

 

Segundo o Cofen (2013) as normas técnicas para a equipe de enfermagem em terapia 

nutricional, se dá a partir das seguintes diretrizes: 

a) Implementar ações visando preparar e orientar o paciente e familiares quanto a 

Terapia Nutricional, seus riscos e benefícios, tanto em nível hospitalar como 

ambulatorial e residencial;  

b) Proceder a correta armazenagem do frasco de nutrição visando sua conservação e 

integridade;  

c) Estabelecer os cuidados específicos com a via de administração; 

d) Cuidados com a administração da nutrição, conferindo: prontuário, rótulo do frasco, 

nome do paciente, via de administração, volume e horário;  

e) Monitorar o paciente durante o procedimento; 

f) Comunicar à equipe Multiprofissional, as intercorrências relacionadas à Terapia 

Nutricional;  

g) Proceder as anotações em prontuário do paciente. 

Ainda com base no Cofen (2013) o que se apresenta é que a “via oral é o método mais 

natural e desejável, e é destinada a prevenir ou corrigir deficiências nutricionais.  

Sendo assim, compete ao Enfermeiro, avaliar as condições de deglutição do paciente 

conjunto com a equipe, identificar, registrar e informar os fatores que aumentem o 

catabolismo do paciente, avaliar a tolerância gastrointestinal ao suplemento nutricional, em 

consonância com a equipe, além de manter rigorosamente a oferta do suplemento nutricional 



 
 

 

nos horários estipulados na prescrição dietética, bem como prescrever cuidados de 

enfermagem e estabelecer plano educacional ao paciente e familiares, no momento da alta.  

  Entretanto para o Técnico de Enfermagem, conforme o Cofen (2013) compete 

comunicar ao Enfermeiro ocorrências quanto a aceitação da dieta ou suplemento, estimular a 

ingesta da dieta ou suplemento ofertado, bem como estimular ou efetuar a higiene oral após a 

ingesta, proceder o registro das ações efetuadas, no prontuário do paciente, de forma clara, 

precisa e pontual. 

 

3. TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL 

 

O Cofen (2013) descreve que o Enfermeiro tem como competência:  

  a) Participar da escolha da via de administração em consonância com o médico 

responsável pelo atendimento ao paciente.  

b) Estabelecer o acesso enteral por via oro/gástrica ou transpilórica para a 

administração da nutrição, conforme procedimentos pré-estabelecido.  

c) Solicitar e encaminhar o paciente para exame radiológico visando a confirmação da 

localização da sonda.  

d) Participar da instalação do acesso por estomia, realizada pelo médico, utilizando-se 

de técnica asséptica, de preferência no Centro Cirúrgico, obedecendo-se a procedimento 

escrito.  

e) Garantir que a via de acesso da nutrição enteral seja mantida. 

  f) Garantir que a administração seja realizada no prazo estabelecido, recomendando-se 

a utilização Bomba de infusão.  

g) Garantir que a troca da nutrição enteral, sondas e equipo seja realizada em 

consonância com o pré-estabelecido pela equipe.  

h) Prescrever os cuidados de enfermagem.   

  i) Registrar em prontuário todas as ocorrências e dados referentes ao paciente e à 

terapia nutricional enteral.  



 
 

 

 Entretanto, para o Técnico de Enfermagem, suas competências são:  

a) Participar de treinamento, conforme programas estabelecidos, garantindo a 

capacitação e atualização referente às boas práticas da Terapia Nutricional. 

b) Promover cuidados gerais ao paciente de acordo com a prescrição de enfermagem 

ou protocolo preestabelecido. 

  c) Comunicar ao Enfermeiro qualquer intercorrência advinda da terapia nutricional.  

d) Proceder o registro das ações efetuadas, no prontuário do paciente, de forma clara, 

precisa e pontual.  

 

4. TERAPIA NUTRICIONAL PARENTERAL 

 

Conforme as normas técnicas descritas pelo Cofen (2013) compete ao Enfermeiro:   

a) Proceder a punção venosa periférica de cateter intravenoso de teflon ou poliuretano, ou 

cateter periférico central (PICC), desde que habilitado ou capacitado para o procedimento de 

acordo com a Resolução COFEN Nº 260/2001.   

b) Participar com a equipe medica do procedimento de inserção de cateter venoso central.  

c) Assegurar a manutenção e permeabilidade da via de administração da Nutrição 

Parenteral.  

d) Receber a solução parenteral da farmácia e assegurar a sua conservação até a completa 

administração.  

e) Proceder à inspeção visual da solução parenteral antes de sua infusão.  

f) Avaliar e assegurar a instalação da solução parenteral observando as informações 

contidas no rótulo, confrontando-as com a prescrição.  

g) Assegurar que qualquer outra droga, solução ou nutrientes prescritos, não sejam 

infundidos na mesma via de administração da solução parenteral, sem a autorização formal da 

equipe Multiprofissional de Nutrição Parenteral.  

h) Prescrever os cuidados de enfermagem inerentes a Terapia de Nutrição Enteral, em 

nível hospitalar, ambulatorial e domiciliar.  



 
 

 

i) Detectar, registrar e comunicar a equipe ou ao médico responsável pelo paciente as 

intercorrências de qualquer ordem técnica e/ou administrativa.  

j) Garantir o registro claro e preciso de informações relacionadas à administração e a 

evolução do paciente, quanto aos dados antropométricos, peso, sinais vitais, balanço hídrico, 

glicemia, tolerância digestiva entre outros.  

 Da mesma forma, o Técnico de Enfermagem também tem suas competências, segue 

abaixo: 

a) Participar de treinamento, conforme programas estabelecidos, garantindo a capacitação 

e atualização referente às boas práticas da Terapia Nutricional;  

b) Promover cuidados gerais ao paciente de acordo com a prescrição de enfermagem ou 

protocolo preestabelecido;  

c) Comunicar ao Enfermeiro qualquer intercorrência advinda da terapia nutricional 

parenteral.  

d) Proceder o registro das ações efetuadas, no prontuário do paciente, de forma clara, 

precisa e pontual. 

 

5. METODOLOGIA 

 

Essa pesquisa será baseada no levantamento bibliográfico a partir de uma revisão da 

literatura sobre o tema proposto, com enfoque na legislação e diretrizes em torna da Terapia 

Nutricional no Brasil. 

Segundo Marconi e Lakatos (2001) o levantamento de dados é propicio no 

favorecimento e enriquecimento da pesquisa e a análise de informações. 

Após essa revisão da literatura, será realizada a interpretação dos dados obtidos de 

modo a relacionar e demonstrar as normas técnicas aferidas aos enfermeiros e técnicos da área 

a respeito do assunto. 

Desta forma, é importante ressaltar que esse trabalho foi construído a partir da análise 

de livros, artigos, teses e dissertações, ampliando as publicações aqui citadas e subsidiando a 



 
 

 

análise da literatura, com o objetivo de interpretar os dados coletados e chegar a uma 

consideração final com um embasamento mais concreto. 

 

CONSIDERAÇÃO FINAL 

Segundo Oliveira (2012) o cuidado do enfermeiro é fundamental na terapia 

nutricional, porém o que se percebe hoje em dia é uma falta de padronização e uma 

deficiência na literatura sobre o tema, levando a algumas atuações divergentes, mesmo com a 

legislação vigente e as diretrizes em torno das competências dos mesmos. 

De acordo com as pesquisas realizadas para a confecção do artigo, conclui-se que 

mesmo com toda a legislação e as normas técnicas pré estabelecidas, ainda se vê profissionais 

da saúde sem o total conhecimento dos mesmos, por falta de capacitação, treinamento, 

especialização na área de terapia nutricional, sendo assim, mostra-se necessário um 

investimento tanto por parte dos profissionais quanto das instituições de saúde em 

ministrarem cursos ou treinamento sobre o uso da terapia nutricional como ferramenta 

essencial na recuperação do paciente internado, com o objetivo de reduzir custos, entre outros 

(Silva, 2014).  

Com base na legislação entende-se que a nutrição enteral é mais segura e eficaz, o 

alimento é utilizado para fins especiais, com ingestão controlada de nutrientes, revelando uma 

grande vantagem na recuperação do paciente, uma vez que a ausência desses nutrientes no 

tubo digestivo pode ser prejudicial, pois interfere no status funcional do aparelho digestivo 

(Mascarenhas, 2009). 
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RESUMO  

 

Este estudo descritivo analisa a política de saúde mental brasileira, à luz da Reforma 

Psiquiátrica, especialmente após a edição da Lei. 10.216/01, que prioriza o tratamento 

ambulatorial em vez do modelo de tratamento secularmente adotado, baseado em internação e 

marcado por violações de direitos humanos. Analisou-se a normatização vigente, e com base 

em pesquisa bibliográfica e documental são abordados aspectos da reforma psiquiátrica e das 

políticas públicas direcionadas à saúde mental. O resultado demonstrou que nos últimos vinte 

anos a política de saúde mental ganhou novo contorno, priorizando o cuidado em rede extra-

hospitalar, a partir da produção de cidadania. 

 

Palavras-chave: Reforma Psiquiátrica. Políticas Públicas. Saúde Mental. Desafios. 

 

ABSTRACT  

 

This descriptive study analyzes the Brazilian mental health policy, in the light of the 

Psychiatric Reform, especially after the edition of Law 10.216 / 01, which prioritizes 

outpatient treatment instead of the treatment model adopted, based on hospitalization and 

marked by human rights. The current normativity was analyzed and, based on bibliographical 

and documentary research, aspects of psychiatric reform and public policies directed to 

mental health are addressed. The result showed that in the last twenty years the mental health 

policy has gained a new outlook, giving priority to out-of-hospital care from the production of 
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INTRODUÇÃO 

 

Historicamente, as pessoas com transtorno mental eram vistas como perigosas, e por 

conta disso, excluídas do convívio social e submetidas a tratamento por meio de longas e, 

muitas vezes, perpétuas internações em hospitais psiquiátricos ou estabelecimentos 

semelhantes. 

Durante décadas, o Brasil adotou este secular modelo de tratamento, e submeteu as 

pessoas portadoras de transtornos mentais aos indesejáveis regimes de segregação social e de 

degeneração nos manicômios e hospitais psiquiátricos. 

Em decorrência do movimento antimanicomial, que questionava a segregação e as 

violências a que, sob o falso manto do cuidado, eram submetidas as pessoas com transtornos 

mentais, a partir da década de 1980, o antigo modelo de atenção às pessoas com transtornos 

mentais, incluindo aqueles decorrentes do uso de álcool e outras drogas, passou por uma 

grande transformação no Brasil (PFDC, 2018). 

Como resultado efetivo das reivindicações de um novo projeto de cuidado, o 

movimento antimanicomial contribuiu para renovação de práticas na área e para o surgimento 

de novas diretrizes para a saúde pública brasileira, que emergiram a partir da Constituição 

Federal de 1988, ao incluir a saúde no rol dos direitos sociais e defini-la, no art. 196, “como 

direito de todos e dever do Estado”, a ser garantido mediante a adoção de políticas públicas 

voltadas para a redução dos riscos de doença e de outros agravos, e para o acesso universal e 

igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 

A Constituição Federal de 1988 é um marco na promoção da cidadania. Assim que, a 

atenção às pessoas com transtornos mentais – decorrentes ou não do uso de álcool e outras 

drogas – é uma ação de garantia do direito à saúde, definida na Constituição como direito de 

seguridade social, sustentado pelos pilares da universalidade, equidade e integralidade, e deve 

ser garantida por meio de políticas públicas específicas para tal finalidade. 

Com a promulgação da Lei n. 10.216/2001 (Lei da Reforma Psiquiátrica), que foi 

construída sob a lógica de superação das práticas de exclusão, o Estado redireciona a política 

de promoção de saúde mental, adotando como eixo central a devida participação das famílias 



 
 

 

e da sociedade, oferecendo preferencialmente, serviços comunitários de saúde mental, opções 

de tratamento e recuperação pela inserção na família, no trabalho e na comunidade (PFDC, 

2018). 

Nessa perspectiva, buscará no presente trabalho abordar o processo de reforma 

psiquiátrica e as políticas públicas de saúde mental no Brasil, fazendo-se breve análise do 

tema, bem como lançando algumas reflexões acerca da Lei n. 10.216/2001, que estabelece as 

bases para um atendimento extra-hospitalar, em oposição ao antigo modelo manicomial. 

O presente estudo descritivo foi realizado com base em pesquisa bibliográfica, textos 

acadêmicos, documentos oficiais e legislação especial, com enfoque nos objetivos buscados 

pela Reforma Psiquiátrica e os aspectos relativos à formulação de políticas públicas nacionais 

direcionadas à saúde mental.  

Os textos acadêmicos foram pesquisados na base de dados da Scielo e da Fundação 

Oswaldo Cruz (Fiocurz) com o objetivo de verificar a literatura acerca da reforma psiquiátrica 

e a atual política nacional de saúde mental, utilizando-se como descritores “reforma 

psiquiátrica”, “políticas públicas” e “saúde mental”. Parte dos textos encontrados não 

tratavam especificamente do tema aqui abordado (políticas públicas de saúde mental e 

reforma psiquiátrica), mas por estarem relacionados à saúde mental forneceram valiosos 

elementos para a análise do tema. Também visando ao levantamento documental e normativo 

foram realizadas pesquisas em sites de instituições públicas, tais como: OMS, OPAS, 

Ministério da Saúde e Ministério Público Federal, utilizando-se os mesmos descritores, bem 

como analisados dispositivos da Constituição Federal, Lei n. 10.216/2001 e 13.146/2015. 

 

1 CONTEXTO HISTÓRICO DO TRATAMENTO DISPENSADO ÀS PESSOAS COM 

TRANSTORNO MENTAL 

 

Historicamente, as pessoas com transtorno mental não eram consideradas sujeitos de 

direito. Elas eram vistas como loucas e perigosas, e por conta dessa classificação, excluídas 

do convívio social e submetidas, sem o seu consentimento, às longas e, muitas vezes, 

perpétuas internações em hospitais psiquiátricos ou estabelecimentos semelhantes, conhecidos 

como manicômios ou hospícios.  

O tratamento era predominantemente baseado na internação, e o manicômio, 

considerado como um instrumento de cura da loucura, era parte essencial do tratamento. Para 

o médico Philippe Pinel, fundador dos primeiros hospitais psiquiátricos, o isolamento era o 



 
 

 

passo mais importante para o tratamento. E reproduzindo os princípios e as estratégias 

adotadas e estimuladas por Pinel, vários hospitais psiquiátricos foram criados em diferentes 

países (AMARANTE, 2017). 

Segundo Foucault (2004), no século XVII ocorreu a chamada “grande internação”, 

pois foram construídos em toda a Europa vários estabelecimentos de internação, constituindo 

um espaço de correção e reclusão, para onde eram levados não só os loucos, mas também 

outros doentes, inclusive leprosos, prostitutas e ladrões. Nesse período, os doentes mentais 

eram totalmente excluídos da sociedade. O hospital ou hospício era o local destinado para os 

loucos e o médico era a autoridade, a quem todos deviam respeito 

Esta prática secular, em vez de promover a recuperação desses indivíduos, acarretava 

exclusão e segregação, assim como implicava violação ao direito de liberdade e à vida digna, 

pois as internações eram realizadas sem critério e os manicômios se apresentavam 

frequentemente superlotados (AMARANTE, 2013). 

As duas grandes Guerras Mundiais fizeram com que a sociedade passasse a ter um 

pensamento mais humanista, pois descobriu-se que as condições de vida dos que se 

encontravam internados em hospitais psiquiátricos se assemelhavam àquelas dos campos de 

concentração, dada a absoluta ausência de dignidade humana (AMARANTE, 2017). 

Então, a doença mental passa a ser vista de outro modo, introduzindo-se o tema no 

campo das preocupações do estado (MESSAS, 2008). 

Surgiu o interesse na proteção desses indivíduos, e muitas experiências de reformas 

psiquiátrica, voltadas para a redefinição de novas formas de assistência em saúde mental, 

foram iniciadas em todo o mundo, dando origem ao movimento denominado Reforma 

Psiquiátrica (AMARANTE, 2017). 

Experiência significativa, e que influenciou o movimento brasileiro, é a psiquiatria 

democrática proposta por Franco Basaglia
94

 na Itália, em 1969, que tinha como objetivo  

romper com o modelo manicomial de assistência às pessoas com transtornos mentas para dar 

lugar a um modelo de base comunitária, e promover a desinstitucionalização.  

A literatura aponta como um dos principais aspectos da desinstitucionalização 

proposto por Basaglia, a desconstrução do conceito de “doença mental”, dando lugar à 

percepção de loucura como “existência-sofrimento” da pessoa (AMARANTE, 2017). 
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2 A REFORMA PSIQUIÁTRICA NO BRASIL 

 

A partir do final da década de 70, iniciou-se, no Brasil, um movimento de 

redemocratização, denominado Movimento de Reforma Sanitária
95

, ocasionando profundas 

mudanças na área da saúde e no modelo assistencial até então vigente. 

Neste cenário nacional do movimento sanitário, surgiu o movimento da reforma 

psiquiátrica, que influenciado pelo modelo proposto por Basaglia, se opunha ao modelo de 

tratamento baseado em internações de longa e até perpétua duração. 

A violência praticada nos manicômios e a exclusão das pessoas com transtorno 

mental eram pautas das discussões que reivindicavam o respeito aos direitos humanos dessas 

pessoas (AMARANTE;OLIVEIRA, 2004). 

Amarante (apud TENORIO, 2002), define reforma psiquiátrica como: 

[…] um processo que surge mais concreta e principalmente a partir da 

conjuntura da redemocratização, em fins da década de 1970, fundado não 

apenas na crítica conjuntural ao subsistema nacional de saúde mental, mas 

também, e principalmente, na crítica estrutural ao saber e às instituições 

psiquiátricas clássicas, no bojo de toda a movimentação político-social que 

caracteriza esta mesma conjuntura de redemocratização. 

 

O objetivo da reforma psiquiátrica é a busca pelo respeito aos direitos humanos e o 

resgate da cidadania, de sorte que o modelo de internação em hospícios seja substituído pela 

reinserção social, mediante tratamento ambulatorial. 

Para Amarante e Oliveira (2004) o movimento da “reforma psiquiátrica”, por suas 

propostas que atingem a dimensão cultural e da cidadania como um todo, se afirmou-se como 

um dos movimentos mais expressivos e atuantes no Brasil, com uma proposta radical de 

transformação do setor, com influência direta na reforma sanitária e merecido destaque na 

história da saúde pública do país, pois privilegia a inclusão, a solidariedade e a cidadania. 

Ainda segundo Amarante (2004), considera-se como marco do movimento de 

reforma psiquiátrica brasileira, que como já ressaltado é inspirado na psiquiatria democrática 

italiana, o Movimento dos Trabalhadores em Saúde Mental (MTSM) que surgiu em 1978, 

com uma série de denúncias feitas por jovens psiquiatras sobre a situação de abandono, 
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maltrato, violência praticada contra os internos, e más condições de trabalho dentro de um 

hospital psiquiátrico público no Rio de Janeiro 

Como retaliação à paralisação dos trabalhadores, o governo editou o Decreto-Lei 

1632, que proibia qualquer espécie de greve nos setores considerados essenciais. Essa atitude 

do governo fez o movimento fortalecer e ampliar sua base, passando a ser acompanhado de 

outros grupos que também lutavam pela redemocratização e transformação da saúde, vindo a 

se tornar, nos dizeres de Amarante (2004), um dos movimentos mais expressivos e atuantes 

do Brasil. 

Em 1988, com a promulgação da Constituição Federal, a saúde passa a ser 

considerada um direito fundamental, sendo concebida como direito de todos e dever do 

Estado, implicando numa nova visão de Estado, o de promotor de políticas de bem-estar 

social, e de saúde como qualidade de vida. 

Nesta perspectiva, pode-se afirmar que a reforma psiquiátrica, que se iniciou no final 

da década de 1970 e ainda se encontra em andamento, é fruto de um longo processo que 

envolve os aspectos mais específicos da organização dos serviços de saúde mental e o sistema 

de saúde como um todo, pois faz parte do movimento pela reforma sanitária, que culminou 

com a incorporação dos princípios do SUS (Sistema Único de Saúde) na Constituição Federal 

de 1988. 

 

3 O EMBLEMÁTICO ACONTECIMENTO DA CASA DE SAÚDE ANCHIETA, EM 

SANTOS 

 

Acontecimento historicamente importante para a história da saúde mental brasileira, 

e um marco do longo processo de reforma psiquiátrica, foi a intervenção ocorrida em 03 de 

maio de 1989, apenas alguns meses após a promulgação da Constituição Federal,  no 

estabelecimento privado denominado Casa de Saúde Anchieta, localizado em Santos/SP, e 

determinada pelo sanitarista e militante do movimento da reforma sanitária, David Capistrano 

Filho, à época Secretário Municipal de Saúde (AMARANTE; OLIVEIRA, 2004).  

A intervenção ocorreu após a Prefeitura receber inúmeras denúncias de maus tratos e 

até notícias de mortes violentas ocorridas no referido estabelecimento, e pela primeira vez na 

história das políticas públicas no Brasil uma intervenção não caminhava somente no sentido 

de investigar irregularidades, mas assumir a responsabilidade de criar concretamente uma 

alternativa (AMARANTE; OLIVEIRA, 2004). 



 
 

 

Foi o início pioneiro da instalação de um novo sistema de atenção psicossocial no 

qual o princípio fundamental é a desconstrução do modelo asilar manicomial e o resgate da 

cidadania; o hospício foi desativado, em seu lugar, implantada uma estrutura de serviços, 

dispositivos e estratégias baseadas na concepção de território e rede, por meio da qual passou 

a promover o cuidado, o acolhimento e a inclusão; pela primeira vez falou-se em serviços 

“substitutivos”, a partir da criação dos Núcleos de Atenção Psicossocial (NAPS), protótipos 

de um novo modelo terapêutico e assistencial integrado (AMARANTE; OLIVEIRA, 2004).  

A experiência de Santos, que é citada na maioria da bibliografia acerca do tema de 

reforma psiquiátrica, foi fundamental por demonstrar a viabilidade de um novo paradigma no 

tratamento da saúde mental. E, a partir de então, foram promovidas profundas mudanças no 

setor da saúde pública, notadamente no tratamento científico e social dispensado às pessoas 

com transtornos mentais ou sofrimento psíquico. 

O movimento da Reforma Psiquiátrica, ainda em curso, se consolidou com a edição 

da Lei n. 10.216/2001, denominada Lei de Reforma Psiquiátrica, que dispõe sobre a proteção 

e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, redireciona o modelo assistencial 

em saúde mental, e estabelece bases para atendimento comunitário aos indivíduos em 

sofrimento mental, em oposição ao antigo modelo manicomial. 

Este novo modelo, que reconhece a pessoa com transtorno mental como sujeito de 

direitos, direito a um tratamento não institucionalizador e violento, se consolidará por meio de 

políticas públicas em saúde mental, as quais devem ser orientadas pelo respeito aos direitos 

das pessoas com deficiência, reconhecidos na Convenção sobre Direitos das Pessoas com 

Deficiência, que possuem status constitucional, e pela Lei n. 10.216/2001 e Lei n. 

13.146/2015 – Lei Brasileira de Inclusão (PFDC, 2017). 

 

4 POLÍTICA PÚBLICA DE SAÚDE MENTAL NO BRASIL 

 

Segundo Mildner (2012), as políticas públicas são: 

[...] um processo dinâmico, com negociações, pressões, mobilizações, 

alianças ou coalizões de interesses. Compreendem a formação de uma 

agenda que pode refletir ou não os interesses dos setores majoritários da 

população, a depender do grau de mobilização da sociedade civil para se 

fazer ouvir e do grau de institucionalização de mecanismos que viabilizem 

sua participação. 

Para Musse (2008), “as políticas públicas em saúde mental são políticas públicas de 

Estado, pois objetivam a promoção e proteção dos direitos fundamentais das pessoas com 



 
 

 

transtornos mentais, em especial em relação à atenção em saúde mental”. 

A atual Política de Saúde Mental brasileira é essencialmente baseada na Declaração 

de Caracas, e tem por objetivo especificamente a garantia dos direitos civis das pessoas 

portadoras de transtornos mentais, a descentralização da rede de cuidados, proteção dos 

pacientes em tratamento nos hospitais psiquiátricos já existentes, e desenvolvimento de uma 

rede de serviços em saúde mental diversificada, eficaz e eficiente. 

A Declaração de Caracas, aprovada em 14 de novembro de 1990, na Conferência 

Regional para a Reestruturação da Assistência Psiquiátrica dentro dos Sistemas Locais de 

Saúde, visa a promover serviços de saúde mental e base comunitária, reestruturando a 

assistência psiquiátrica e superando o modelo hospitalar, e é considerada para alguns autores 

como o marco na história da saúde mental nas Américas (DELGADO, 1992). 

O Brasil, como signatário da Declaração de Caracas, tem o compromisso de 

promover a reestruturação da assistência psiquiátrica, priorizando modelos alternativos 

centrados na comunidade e nas redes sociais em detrimento do modelo hospitalocêntrico, e 

em defender os direitos humanos dos portadores de transtornos mentais por meio da revisão 

das legislações vigentes e do modelo assistencial. 

Em 2001 foi promulgada  a Lei n. 10.216/2001 -  também conhecida como Lei 

antimanicomial. Referida lei, elaborada no âmbito do Movimento intitulado “Reforma 

Psiquiátrica”, que se iniciou há mais de 30 (trinta anos), embora não aprovada de acordo com 

o texto original
96

 apresentado pelo Deputado Paulo Delgado, o qual previa a extinçao 

progressiva dos hospitais psiquiátricos, promoveu profundas mudanças no setor da saúde 

pública, notadamente no tratamento dispensado às pessoas com transtornos mentais ou 

sofrimento psíquico (FRANÇA, 2012). 

O art. 1º da mencionada lei assegura o direito à cidadania às pessoas com transtornos 

mentais: 

Os direitos e a proteção das pessoas acometidas de transtorno mental, de que 

trata esta Lei, são assegurados sem qualquer forma de discriminação quanto 

à raça, cor, sexo, orientação sexual, religião, opção política, nacionalidade, 

idade, família, recursos econômicos e ao grau de gravidade ou tempo de 

evolução de seu transtorno, ou qualquer outra. 

 

A mudança do Modelo de Atenção à Saúde Mental, conforme disposto na Lei n. 

10.216/2001, envolve a adoção de práticas integradas e articuladas que devem estar pautadas 

em alguns paradigmas importantes, notadamente o respeito aos direitos humanos e à 
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cidadania da pessoa com transtorno mental. 

Referida Lei redireciona o modelo assistencial, dando centralidade ao 

acompanhamento extra-hospitalar e ao estímulo à reinserção social e familiar dos indivíduos 

com transtornos mentais, preconizando em seu artigo 4º, que a internação (voluntária, 

involuntária e compulsória) se dará apenas quando o tratamento extra-hospitalar se mostrar 

insuficiente. 

O tratamento hospitalar, quando necessário, deve ser inclusivo, e o modelo de leitos 

em hospital geral é o que melhor garante o direito à inclusão, por não segregar as pessoas com 

transtorno mental, já que é discriminatório o isolamento baseado na deficiência (PFDC, 

2017). 

Seguindo os princípios norteadores da Reforma Psiquiátrica, a Coordenação de 

Saúde Mental do Ministério da Saúde definiu os principais objetivos da Política de Saúde 

Mental. São eles: 

  Reduzir progressivamente os leitos psiquiátricos; 

 Qualificar, expandir e fortalecer a rede extra-hospitalar; 

  Incluir as ações da saúde mental na atenção básica; e 

 Implementar diretrizes de atenção integral aos usuários de álcool e outras 

drogas. 

Ao longo dos anos, o Ministério da Saúde editou diversas Portarias normatizando a 

prestação da assistência no que se refere à saúde mental, que se encontram disponíveis em seu 

sítio eletrônico. A título ilustração, merece destacar as seguintes: 

  Portaria n. 3.88/2011/GM/MS - Institui a Rede de Atenção Psicossocial para 

pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do 

uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS); 

 Portaria n. 3089/2011/GM/MS - Dispõe, no âmbito da Rede de Atenção 

Psicossocial, sobre o financiamento dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS); 

 Portaria n. 615/2013/GM/MS - Dispõe sobre o incentivo financeiro de 

investimento para construção e Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e Unidades 

de Acolhimento, em conformidade com a Rede de Atenção Psicossocial para 

pessoas com sofrimento ou transtorno mental incluindo aquelas com necessidades 

decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas no âmbito do Sistema Único de 

Saúde (SUS); 



 
 

 

 Portaria n. 3588/2017/GM/MS –Dispõe sobre novos contornos para a Rede de 

Atenção Psicossocial. 

O exame das Portarias citadas indica que o Brasil avançou no empenho de 

implementação de efetivas políticas públicas no âmbito da saúde mental, no sentido de 

consolidar o ideal da Reforma Psiquiátrica. 

Entretanto, em 14 de dezembro de 2017, a Comissão Intergestores Tripartite (CIT) 

do Ministério da Saúde aprovou a Resolução n. 32, contendo uma série de mudanças, entre 

elas no que diz respeito à internação em unidades de referência em hospitais gerais, 

comunidades terapêuticas e hospitais psiquiátricos especializados. 

E, consolidando a citada Resolução, em 21 de dezembro de 2017, o Ministério da 

Saúde editou a Portaria n. 3588, por meio da qual aumenta o repasse de valores para hospitais 

psiquiátricos e limita o repasse para os gestores locais que oferecem serviços extra-

hospitalares, e ainda abranda a fiscalização dos hospitais psiquiátricos. 

Estas medidas foram severamente criticadas pelos atores sociais engajados no 

processo da reforma psiquiátrica e na luta pela implementação efetiva de políticas públicas de 

saúde mental, que as consideram como retrocesso.  

Amarante (2018), assevera que esta nova normatização do Ministério da Saúde 

praticamente resgata o modelo manicomial e dá início a um processo de desmontagem de 

todo o processo construído ao longo de décadas no âmbito da Reforma Psiquiátrica brasileira. 

O Ministério Público Federal, que possui Grupo de Trabalho em Saúde Mental, por 

meio da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, divulgou Nota Pública repudiando a 

referida proposta do Ministério da Saúde para a política em saúde mental, posto constituir 

grave violação aos direitos das pessoas com transtorno mental, que estão sob proteção da 

Constituição Federal, da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência, Lei 

Brasileira de Inclusão e Lei nº 10.216/2001, que instituiu a Reforma Psiquiátrica no país. 

 

CONCLUSÃO 

 

Conforme abordado ao longo presente trabalho, historicamente o tratamento às 

pessoas com transtornos mentais era baseado na segregação e afastamento do convívio social, 

por meio de internações longas e muitas vezes até perpétuas, em instituições com 

características manicomiais. 

Essas pessoas não eram consideradas sujeitos de direitos. Elas eram estigmatizadas, 



 
 

 

discriminadas e marginalizadas, porque se atribuíam a eles uma certa periculosidade. 

O Movimento da Reforma Psiquiátrica, ainda em curso, mas que se consolidou com 

a promulgação da Lei 10.216/2001, a qual dispõe sobre a proteção das pessoas com 

transtornos mentais, acarretou uma mudança no cenário nacional, na medida em que foi 

garantida a progressiva extinção dos hospitais psiquiátricos e sua substituição por uma rede de 

cuidados extra-hospitalares, ultrapassando o modelo manicomial, pois além de neglicenciar os 

direitos humanos e civis daquelas pessoas, não se mostra efetivo sob o ponto de vista 

terapêutico. 

Assim, o novo modelo, que propõe a centralidade no indivíduo como cidadão, visa a 

tratar a pessoa com transtorno mental de forma acolhedora, integrando-a   socialmente, 

estimulando sua autonomia e possibilitando o resgate de sua história de vida.  

Os dados levantados no presente trabalho apontam que, ainda que de forma tímida, 

nas duas últimas décadas, o Brasil buscou implementar políticas públicas voltadas para a 

saúde mental, de sorte a substituir a histórico modelo manicomial por equipamentos de 

cuidado em liberdade, priorizando o indivíduo e o resgate de sua cidadania. 

Percebe-se que, apesar dos avanços duramente conquistados, são muitos os desafios 

para a substituição dos hospitais psiquiátricos por uma rede comunitária de atenção. 

Não há dúvida de que última proposta do Ministério da Saúde para a política em 

saúde mental, aprovada em dezembro de 2017 (Portaria n. 3588/2017/GM/MS), está na 

contramão da Reforma Psiquiátrica e contraria a legislação, na medida em que em vez de 

assegurar a desinstitucionalização, estimula a manutenção dos hospitais psiquiátricos. 

Por derradeiro, percebe-se que são muitos os desafios para a implementação de 

políticas públicas voltadas para a saúde mental e efetividade da Reforma Psiquiátrica no 

Brasil.  
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O IMPACTO DA NOTÍCIA DA MALFORMAÇÃO DO FETO E OS SENTIMENTOS 

VIVENCIADOS PELA MÃE. 
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RESUMO 

 

Sabemos que a gestação é uma fase em que a mulher experimenta diversos sentimentos e 

sensações, além das mudanças físicas, surgem também as alterações emocionais, que 

interferem significativamente na vida da gestante. Um diagnóstico de malformação fetal pode 

transformar o sonho da maternidade em um momento de dor e desespero. Após receber a 

notícia da patologia é de extrema importância que a mãe procure por ajuda para não passar 

por esse período sozinha, o apoio dos amigos e familiares torna-se fundamental nesse 

processo, evidenciando também que a busca por respaldo psicológico é muito importante, 

para uma melhor compreensão de seus próprios sentimentos perante a malformação do feto, 

sendo tal ajuda, imprescindível em alguns casos. A pesquisa tem como objetivos evidenciar e 

investigar os sentimentos experimentados pela gestante após receber o diagnóstico da 

malformação fetal. Para uma melhor compreensão dessa temática iremos apresentar um 

estudo de caso, com a entrevista do tipo semiestruturada, onde foi entrevistada uma mãe que 

recebeu a notícia da patologia do bebê durante a gestação.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Gestação. Malformação. Feto. Sentimentos. 

 

ABSTRACT 

 

We know that gestation and a phase where women experience different feelings and 

sensations, in addition to physical changes, also arise emotional changes, which interfere 

significantly in the life of the pregnant woman. A diagnosis of fetal malformation can 

transform the dream of motherhood into a moment of pain and despair. After receiving the 

news of the pathology and of extreme importance that the mother seeks help not to go through 

this period alone, and thus, the support of friends and family becomes fundamental in this 

process, also showing that the search for psychological support is essential for a better 

understanding of their own feelings before the malformation of the fetus. The objective of the 

research is to evidence and investigate the feelings experienced by the pregnant woman after 

receiving the diagnosis of fetal malformation. For a better understanding of this theme we will 

present a case study, with the semi-structured interview, where a mother was interviewed who 

received the news of the baby's pathology during pregnancy. 

 

KEYWORDS: Gestation. Malformation. Fetus. Feelings. 
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INTRODUÇÃO 

 

A gestação é um momento maravilhoso e sublime na vida de uma mulher, porém, ao 

descobrir a gravidez, é possível que sejam despertados na gestante sentimentos diferenciados, 

principalmente se a gravidez não foi planejada. Entretanto, após o choque inicial, é comum 

que as mulheres sejam tocadas pelo amor materno e aos poucos comecem a aceitar o bebe, 

mesmo sabendo que poderão passar por grandes obstáculos. Como já dito, planejado ou não, 

um filho é motivo de alegria, afinal na infância é comum ver as meninas ensaiando para o 

futuro papel da maternidade, brincam de bonecas e cuidam de seus filhos imaginários, com 

isso o sentimento materno já começa a surgir, é uma espécie de sentimento natural da mulher.   

Com a descoberta da gravidez é comum ver os pais imaginando e idealizando como 

vai nascer seu bebe, eles sonham com o dia do nascimento e até tentam adivinhar suas 

características. Porém, em alguns casos esse sonho é interrompido, pois o filho tão idealizado 

não vem, e acaba por dar espaço ao filho real com o diagnóstico da malformação. A notícia 

causa desespero e dor e acarreta em sentimentos confusos na gestante, a partir daquele 

momento tudo o que foi planejado e imaginado para o filho acaba ficando somente nos 

sonhos.  

Uma nova luta começa a surgir, dificuldades, obstáculos, o caminho parece não ter 

fim, mas é preciso seguir, os sentimentos despertados podem não serem os melhores, uma 

grande confusão pode aparecer, dúvidas, medo, insegurança, culpa, vergonha, pode não ser 

fácil controlar as emoções. Mas, a realidade é dura, e o filho que tanto foi desejado e 

imaginado não veio, agora é preciso entender e aceitar a real situação.  

Nessa perspectiva a presente pesquisa busca investigar os sentimentos causados na 

gestante após receber a notícia de malformação do feto, uma vez que o diagnóstico pode 

causar grandes confusões na cabeça da mulher. Pretendemos ainda, explanar as atitudes da 

gestante perante a patologia do bebe, os tipos de ajuda que ela busca e a forma que escolhe 

enfrentar as dificuldades que surgirão.  

Para um melhor entendimento dessa temática, o artigo conta com a pesquisa do tipo 

estudo de caso, com entrevista semiestruturada, onde foi entrevistada uma mãe que recebeu o 

diagnóstico de malformação da filha durante a gestação. 

 



 
 

 

 

1. MALFORMAÇÃO DO FETO E AS POSSÍVEIS CAUSAS 

 

A gestação é uma fase onde a mulher experimenta diversas emoções. Desde a 

descoberta até o nascimento do bebê, é possível dizer que o corpo e a mente da gestante 

passam por transformações constantes. Muitas vezes a gravidez não é planejada e nem 

desejada, porém, nenhuma mulher almeja ter um filho com algum tipo de malformação, seja 

ele desejado ou não. 

Após a descoberta da gravidez é fundamental que a mulher tome os cuidados 

necessários para ter uma gestação saudável, o que inclui o acompanhamento médico, pré-

natal, além da extinção de alguns hábitos não saudáveis para o bebê. Ainda que 50% das 

causas da malformação do feto sejam de ordens desconhecidas e 25% sejam por alterações 

cromossomiais com base genética, existe uma média considerável de 10% para os fatores 

ambientais, ou seja, a gestante deve se prevenir quanto aos fatores de risco durante a gestação 

para não provocar uma malformação fetal.  (ABCMED, 2016) 

Entre as causas ambientais, temos o uso do cigarro e outros tipos de drogas, bebidas 

alcoólicas, remédios sem autorização médica e até mesmo quedas bruscas ou espancamentos 

na barriga. Alguns desses fatores possuem efeito teratogênico para a gestante, o que ocasiona 

alteração na formação do feto. 

Malformações do feto são o que chamamos de defeitos na constituição de um órgão ou 

parte dele, ou uma alteração na formação de uma região maior do corpo durante a gestação. 

Nenhuma mulher está totalmente livre desse risco, seja por fatores desconhecidos, genéticos 

ou ambientais, como já mencionado. (ABCMED, 2016) 

Acredita-se que ao descobrir a gestação a mulher procure por ajuda médica para cuidar 

dessa nova vida que carrega em seu ventre, porém, não podemos deixar de mencionar que 

algumas mulheres não procuram por essa ajuda, e com isso acabam prejudicando o bebê, 

deixando-o exposto a uma possível malformação. É importante enfatizar que em alguns casos 

as mulheres não sabem que estão grávidas, e passam boa parte da gravidez sem ajuda médica 

e sem evitar os fatores de risco para o bebê. Sendo assim, sem os cuidados necessários 

qualquer gestação esta propensa a desenvolver uma malformação fetal.  



 
 

 

De acordo com Brito e Cols (2010) o pré-natal é de extrema importância, pois a 

medicina já é capaz de detectar as malformações fetais por meio de exames detalhados da 

anatomia do feto, e assim com um diagnóstico precoce é possível a realização de uma 

intervenção intrauterina que pode corrigir algumas anormalidades, lembrando que nos casos 

de maior comprometimento do feto, o mesmo, apresenta grandes chances de vir a óbito antes 

de seu nascimento.  

No Brasil, elas constituem a segunda causa da mortalidade infantil, 

determinando 11,2% destas mortes. E podem ser identificadas durante a 

gestação, na fase neonatal, ou mesmo em um tempo considerável após a 

concepção. (BRITO E COLS, 2010, p. 28) 

Como mencionado, alguns tipos de malformações podem ser corrigidas por meio de 

cirurgias ainda durante a gestação. A intervenção não deve trazer riscos para o bebê e nem 

para a mãe, e tem o intuito de reverter o quadro, fazendo as correções necessárias para que o 

feto se desenvolva sem nenhuma malformação. Porém, nem todas as situações podem ser 

tratadas com esse tipo de cirurgia, pois, algumas malformações são irreversíveis ou em alguns 

casos o fato de realizar uma intervenção precoce pode acarretar em riscos maiores para o 

bebê. Para realizar a cirurgia o médico irá avaliar minuciosamente a gestante, pois se trata de 

um procedimento invasivo, e caso não seja possível por levar riscos ao bebe e a mãe, cabe ao 

especialista acompanhar e orientar a gestante até o momento do nascimento, tendo em vista 

que em alguns casos a gravidez não segue até o final, pois dependendo do tipo da 

malformação, o feto pode parar de se desenvolver a qualquer momento. 

Hoje em dia, é durante o período de gravidez, que os pais sabem o resultado 

de exames que, por um lado os pode tranqüilizar, mas que no sentido inverso 

também os pode inquietar. Soulé (1992), citado por Sousa (2003), considera 

que apesar da gravidez ter sempre constituído um período sensível à criação 

de fantasias angustiantes, relativos à integridade do feto, é nos momentos em 

que espera pelo resultado dos exames, que se denota um pico na ansiedade 

parental. (ANTUNES E PATROCÍNIO, 2007, p. 242) 

 

2. A MATERNIDADE E O SONHO DO FILHO IDEAL 

 

Kortmann (2003) nos chamam a atenção para o fato de que durante a infância muitas 

meninas sonham em ser mães, e internalizam esse sonho da forma mais bonita e pura que se 

pode imaginar. Brincam de bonecas, ensaiam e experimentam o papel da maternidade por 

meio da imaginação, cuidando de suas bonecas como se fossem verdadeiras filhas.  ‘’O 



 
 

 

sonho... O sonho do filho primeiro, que começa lá na infância com as brincadeiras de boneca; 

quando embalávamos bonecos de pano, de borracha, de louça, fingindo serem nossos filhos.’’ 

(KORTMANN, 2003, p. 222) 

Entre todas as brincadeiras e faz de conta, o tempo passa e aquela menina que brincava 

de bonecas torna-se adulta, e o sonho de se tornar mãe pode virar realidade. Com isso 

ocorrem os planos e mesmo que pretenda adiar um pouco a maternidade, já se começa a 

imaginar como será o rostinho do bebê, será que vai parecer com a mãe? Ou será que vai 

lembrar mais o pai?É possível pensar no nome, no quartinho, na personalidade, enfim, todos 

os pensamentos giram em torno de um bebe que ainda não existe, mas que já é desejado e que 

um dia irá fazer parte da família. ‘’Os pais esperam que a criança seja à sua semelhança, com 

comportamentos e projectos semelhantes, um pouco como a extensão de seu narcisismo.’’ 

(ANTUNES E PATROCÍNIO, 2007, p. 241) 

São muitos questionamentos e dúvidas acerca de um bebê que ainda mora apenas nos 

sonhos, até que em algum momento, sendo planejado ou não, a notícia chega e o filho que foi 

tão sonhado na infância está a caminho, e nessa fase a mulher experimenta grandes 

transformações, agora ela não se vê apenas como uma mulher, mas sim como mãe, e isso 

muda tudo em sua vida, todos os planos passam a envolver um ser que ela ainda não conhece, 

mas que já ama mais que a si própria. Entre todas as mudanças, temos os sintomas físicos da 

gestação que apesar de não serem agradáveis acabam passando despercebidos diante da 

felicidade de gerar o filho dos sonhos. ‘’O período gestacional é marcado não só por 

modificações biológicas e físicas, mas também por modificações psicológicas na mulher.’’ 

(VASCONCELOS, 2009, p.24) 

Toda euforia da gestação toma conta da vida da mulher, é um momento mágico, 

excepcional, e mesmo que ainda esteja cedo para a barriga crescer, descobrir o sexo e sentir o 

bebe mexer, o sentimento gerado pela descoberta da gravidez já faz a mulher interiorizar o 

papel de mãe, e a partir desse momento ela já não é mais a mesma e não há nada de maior 

importância em sua vida do que aquele ser que carrega em seu ventre. Porém, em alguns 

casos o filho desejado pode não vir, todas as características sonhadas e idealizadas podem não 

existir. Pois, ainda durante a gestação a notícia da malformação pode chegar, e com isso a 

mãe sofre um grande impacto ao saber que a partir daquele momento o filho ideal deu lugar 

ao filho real. 



 
 

 

Segundo as palavras de Vendrusculo (2014, p. 14) 

Quando pensamos em uma criança, refletimos sobre um sujeito que tem a 

vida inteira pela frente, que brinca, descobre e cresce a cada dia. A 

deficiência não está inclusa nestes planos, está fora de todo e qualquer 

planejamento.  

 

3. OS SENTIMENTOS GERADOS NA MÃE DIANTE DA NOTÍCIA DA 

MALFORMAÇÃO DO BEBÊ E A BUSCA POR APOIO 

Aquela consulta que deveria servir para olhar o feto tão perfeitinho nas imagens da 

ultrassonografia, e acompanhar seu desenvolvimento saudável, acaba por transformar o sonho 

da maternidade em um grande pesadelo, nada do que foi planejado é verdadeiro, seu filho não 

é aquele que foi desejado. O filho dos sonhos deu lugar ao filho real, e com ele veio o 

diagnóstico da malformação. E agora, o que fazer? Muitas dúvidas e sentimentos diversos 

passam pela cabeça da gestante naquele momento, seu mundo acaba por desabar, e o médico é 

exato ao dizer e repetir que o bebê não está se desenvolvendo corretamente e que nascerá com 

malformação.  

Após o impacto inicial o primeiro passo parece ser o de criar um espaço 

onde a angústia, o sofrimento, os medos, a raiva, as dúvidas e a indecisão 

encontrem formas de expressão e canalização. Esse contexto dificilmente é o 

familiar. Lembremos que a raiva muitas vezes é dirigida as pessoas 

próximas, que a angústia envolve sua própria imperfeição ou do parceiro e 

que o sofrimento reside na ambivalência de querer e não querer o filho. 

(PEROSA 2002 APUD VASCONCELOS, 2009, p.30) 

Diante do diagnóstico, a mãe experimenta sentimentos distintos, é difícil entender 

precocemente o que está acontecendo, ao mesmo tempo em que ama seu filho e tem a certeza 

do quanto o desejou, é possível experimentar sentimentos de recusa, de não querer um bebê 

malformado. Todos os sentimentos despertados na mãe são compreensíveis, afinal não é fácil 

ter um sonho interrompido. Muitas mães podem sentir-se culpadas pela malformação do fetoe 

começam a pensar no que fizeram de errado para ter um bebê assim. Culpam-se a todo 

momento pelos seus atos, procurando uma explicação para tal acontecimento.  

 Basso e Wainer (2011) comparam a reação da gestante ao receber o diagnóstico da 

malformação do feto com uma espécie de luto, pois naquele momento é como se houvesse a 

morte do filho que ela tanto sonhou. Sendo assim os autores (2011) nos chamam a atenção 

para as características de cada estágio do processo do luto.  



 
 

 

A seguir veremos brevemente os estágios do luto de acordo com Elizabeth Kubler 

Ross (2005) apud Basso e Wainer (2011): 

 Negação: É o primeiro estágio, porem pode variar de pessoa para pessoa, surgindo 

também em outros momentos. Na negação a pessoa elabora uma espécie de 

mecanismo de defesa para lidar com a notícia da morte, não aceita a situação e 

acaba por negar a si próprio para evitar o sofrimento e o enfrentamento do 

momento vivido. Serve como uma forma de anestesiar a dor diante do impacto da 

notícia.  

 Raiva: A raiva é o segundo estágio do luto. Nesse momento o indivíduo acaba por 

externalizar a dor que está sentindo, muitas vezes torna-se agressivo, buscando 

por culpados, não entende o porquê tudo aquilo está acontecendo. A raiva é o 

momento de dor extrema onde a pessoa busca por respostas que podem não ser 

encontradas.  

 Barganha: Nesse estágio busca-se por uma forma de negociação. Na maioria das 

vezes pede-se ajuda divina, é o momento em que o indivíduo faz promessas para 

que Deus mude aquela situação. Mesmo sabendo que a morte é irreversível, a 

pessoa procura por maneiras de mudar o presente quadro.  

 Depressão: Esse quarto estágio é dividido entre a depressão preparatória e a 

depressão reativa. Na depressão reativa, experimenta-se mais de uma perda, ou 

seja, ao mesmo tempo em que enfrenta a morte enfrenta-se também outra perda 

em decorrência da morte. No caso de uma mãe que perde um filho, ela não 

enfrenta somente a morte, mas nesse momento ela perde também o papel de mãe. 

Já na depressão preparatória, a aceitação torna-se mais próxima, nesse momento 

as pessoas tendem a ficar mais calmas e a refletir sobre a situação em que estão 

vivendo, pensam sobre o que fizeram da vida e o que a vida ofereceu a elas.  

 Aceitação: No último estágio do processo do luto as pessoas encontram-se mais 

calmas e serenas. É o momento em que os pensamentos sobre a morte já são mais 

compreensíveis. A dor não deixa de existir, porém, ela já pode ser sentida sem 

grandes transtornos. E quanto mais se negar a acreditar, mais difícil será para 

chegar nesse estágio.  

Após verificarmos um pouco sobre os estágios do luto, é importante mencionar que 

não existe uma ordem totalmente padronizada quanto a passagem por etapa. Pois sabemos que 



 
 

 

o ser humano é possuidor de especificidades e que cada um pode passar pelo processo de luto 

de forma diferenciada. A subjetividade nos torna únicos e com isso podemos entender que a 

dor de uma pessoa nunca será igual a dor da outra. 

Solmit e Stark, relacionam a crise provocada pelo nascimento de uma 

criança malformada com a provocada pela morte perinatal, pois, em ambos 

os casos, há a perda do filho normal que era esperado. Aqui há que elaborar 

o luto da criança idealizada ou, utilizando a terminologia de Coimbra de 

Matos, «O objecto idealizado perdido)). Só o luto deste objecto ideal trava a 

depressão causada pela perda libidinal. (FERREIRA E GÓIS ET AL, 1990, 

p. 400) 
 

Usamos o exemplo do processo de luto para tentar descrever um pouco sobre o que 

pode passar pela cabeça da mãe ao descobrir que seu filho não é aquele bebê que ela sempre 

sonhou. Porém não podemos deixar de mencionar que se trata de uma situação totalmente 

delicada, pois o filho existe, mas a imagem que se tinha dele é totalmente modificada de uma 

hora para a outra, o que faz com que a mãe experimente o luto pelo filho que existia em sua 

imaginação. É preciso digerir a ideia de que seu filho não irá nascer como sempre foi 

sonhado, e começar a compreender a realidade do bebê que está a caminho. ‘’Deste modo, 

todas as vivências de perdas que já são potencialmente difíceis em uma situação normal 

acabam maximizadas diante de um diagnóstico de malformação do filho.’’ (GOMES E 

PICCININNI, 2010, p.18) 

É importante enfatizar que após receber a notícia da malformação do feto, o médico 

responsável pela gestante, deve tentar ao menos deixar a mãe informada quanto as possíveis 

anomalias que o bebê pode ter adquirido. Uma vez que ao receber o diagnóstico a gestante irá 

imaginar qual tipo de malformação seu filho terá, e na maioria das vezes a anomalia que ela 

imagina não é a realidade em que o feto se encontra. Podendo a mãe imaginar um 

comprometimento totalmente severo, quando na realidade o bebê poderá ter um 

comprometimento menor, que exija uma dependência não tão pervasiva. Porém, não podemos 

deixar de mencionar que o contrário também pode acontecer, a mãe pode imaginar uma 

anomalia de menor gravidade e o feto apresentar um comprometimento maior. Sendo assim, é 

importante que o médico seja realista caso já saiba o tipo de comprometimento do bebê, para 

que assim evite expectativas por parte da gestante, que podem ser frustradas na hora do parto.  

De acordo com Ferreira e Góis et al (1990, p. 401): 

O contacto com a realidade do problema é importante que seja estabelecido 

o mais cedo possível, uma vez que a imagem mental que os pais fazem da 

anomalia é mais alarmante, normalmente, que a realidade. Deve-se ter em 



 
 

 

conta, sempre que possível, da importância de realçar os aspectos normais e 

saudáveis da criança, no caso de criança malformada.  
 

O momento exige muito cuidado e paciência para que tudo possa ser superado e para 

que principalmente a mãe não se sinta culpada pela deficiência do filho. Os sentimentos 

vivenciados pela mulher ao receber o diagnóstico da malformação do feto, são intensos e 

podem ser ambivalentes, causando total instabilidade emocional e um real desequilíbrio de 

vida, neste momento cabe procurar e aceitar ajuda, não é aconselhável que a gestante passe 

por todo esse impacto sozinha, sendo, nesse momento o apoio e a escuta fundamentais para 

uma maior compreensão e aceitação do fato ocorrido.  

Mesmo sabendo que a ajuda é fundamental nesse processo, muitas mulheres acabam 

por não buscar e até mesmo a não aceitar apoio. Pois, encontram-se abaladas e não 

compreendem que naquele momento estar sozinha só piora a situação, deixando-as mais 

tristes e com sentimentos que não sabem lidar. O fato de ter medo e não saber como agir 

diante da situação, faz com que algumas mulheres não falem sobre a malformação do bebê 

com ninguém, nem com os familiares. Lembrando também que em alguns casos a notícia da 

anomalia não é transmitida nem para o pai da criança, pois, não podemos deixar de citar que 

muitas mulheres podem fazer todo o acompanhamento do pré-natal sozinhas, sem a presença 

do pai. 

Por se tratar de uma notícia que mexe com o aspecto emocional da mulher, é de 

grande valia enfatizar que o apoio psicológico torna-se essencial. Toda gestante ao receber o 

diagnóstico da malformação deveria receber essa ajuda profissional, afinal com a anomalia do 

feto todo um sonho acaba sendo alterado, e a mãe precisa de ajuda para entender e se adaptar 

a essa nova realidade.  

 

As intervenções no contexto de anormalidade do bebê podem ser propostas 

desde o pré-natal, nas situações em que os casais tomam conhecimento do 

diagnóstico de anormalidade antes do nascimento do bebê e tem acesso a 

este apoio. Ou, após o nascimento, nos casos em que os pais só tomaram 

conhecimento da anormalidade no momento do parto, ou quando somente 

nessa hora conseguiram aceso a alguma modalidade de atendimento. 

(GOMES, 2007, p.35) 

 
 O fato de gerar um bebê com malformação pode afetar também a autoestima da 

mulher, fazendo com que ela se sinta inferior as outras mulheres e incapaz de gerar um filho 

sem comprometimento. Em alguns casos a gestante ao se sentir culpada, pode achar que 

recebeu uma espécie de castigo pelos erros cometidos no passado.  



 
 

 

É, nesse momento, que surgem as perguntas de necessidade de justificativa: 

‘Porque comigo? O que foi que eu fiz?’ Essas questões surgem logo após o 

diagnóstico e costumam retornar em alguns do desenvolvimento do bebê. 

(GOMES, 2007, p.12) 

Além de sentir medo por tudo que terá que enfrentar com a anomalia do bebê, a 

mulher também experimenta a sensação de que a qualquer momento seu filho poderá parar de 

se desenvolver chegando ao óbito, afinal muitas gestações de fetos malformados não chegam 

ao final. O que desperta uma ambivalência de sentimentos, onde a mulher deseja ter o filho 

independente de sua malformação, como também pode desejar que a gravidez não siga a 

diante, para que assim não tenha que enfrentar todas as dificuldades que vão começar a surgir. 

Com isso, torna-se fundamental o apoio psicológico, pois são muitos os sentimentos 

despertados na mulher, o que causa uma grande instabilidade emocional.  

[...] além de representar concretamente uma ameaça, pois pode mostrar que, 

a qualquer momento, poderá ocorrer um fracasso na sobrevivência do bebe. 

O apego materno-fetal encontra-se prejudicado, podendo o feto ser negado e 

rejeitado por algumas mães. [...] (GOMES E PICCININI, 2007, APUD 

VASCONSELOS, 2009, p.30) 

Ninguém pode julgar o que uma mãe sente ao receber esse tipo de diagnóstico, e 

mesmo que ela não aceite de início a malformação do filho, não é direito de ninguém julgá-la, 

afinal é um sonho interrompido, uma mudança de vida que não foi planejada, um filho que 

tanto foi desejado dando o lugar a um filho que ela nunca sonhou em ter.  

 

4. MÉTODO  

O presente artigo busca investigar os sentimentos despertados na gestante ao receber o 

diagnóstico de malformação do feto. A pesquisa conta com um estudo de caso com a 

entrevista do tipo semiestruturada, onde foi entrevistada uma mãe que recebeu o diagnóstico 

da malformação da filha durante a gestação. É importante mencionarmos que antes de iniciar 

a pesquisa a participante foi devidamente informada sobre a exposição dos relatos no presente 

artigo, assim como sobre a preservação de sua identidade e assinatura do TCLE (termo de 

consentimento livre e esclarecido). Portanto, para manter em sigilo absoluto a identidade da 

entrevistada, nos reportaremos a ela com nome e idade fictícios. 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 



 
 

 

Camila tem 23 anos, quando tinha 17 anos descobriu que estava grávida, a notícia a 

deixou muito abalada, foi uma surpresa, afinal era muito nova e não havia planejado a 

gestação. O fato de estar apenas namorando e não ser casada a deixava com medo da reação 

dos seus pais, ela temia que os mesmos a criticassem e não aceitassem sua gravidez, que 

inclusive já se encontrava no segundo mês.  

No mesmo dia em que soube do bebê, Camila contou para seu namorado, que por sua 

vez demonstrou medo e insegurança, porém em nenhum momento cogitou a hipótese de não 

levar a gravidez a diante. Os dias foram passando e aos poucos ela começou a acostumar com 

a ideia de ser mãe, já até imaginava os nomes que poderia dar ao seu bebê, era como se algo a 

fizesse querer enfrentar o medo, ela diz não saber explicar o que sentiu, mas alega que era 

uma sensação muito boa e nada iria fazê-la mudar de ideia, seu filho iria ser muito amado.  

Após pensar sobre contar ou não para a família, Camila resolveu que enfrentaria todas 

as críticas que viriam, sendo assim, decidiu que não esperaria para anunciar a gestação, reuniu 

os pais e familiares mais próximos e deu a notícia juntamente com seu namorado. A reação de 

todos não a surpreendeu, afinal ela já imaginava que ficariam assustados e que não aceitariam 

de imediato, porém ela tinha esperanças de que ao decorrer da gravidez a opinião deles fosse 

mudando. 

Depois de passar pelo desgaste de dar a notícia aos familiares, Camila começou a 

pensar nas providências que deveria tomar para que corresse tudo bem durante a gestação. O 

primeiro passo foi procurar por um médico para dar início ao acompanhamento do pré-natal, 

onde foram solicitados diversos exames, entre eles a ultrassonografia, que foi agendada para a 

semana seguinte. 

Na data marcada para realizar a ultrassom, Camila acompanhada do namorado seguiu 

até o local onde seria realizado o exame. Naquele momento a expectativa tomava conta do 

casal, ambos imaginavam se o médico já seria capaz de identificar o sexo do bebê. Durante a 

realização do exame Camila percebeu que algo parecia errado, pois o médico demonstrou um 

pouco de tensão ao olhar a imagem do monitor, porém ao ser questionado pela gestante, o 

profissional alegou que estava tudo bem e deu a notícia de que ela esperava por uma menina, 

o que a deixou muito feliz e eufórica, fazendo-a esquecer-se até mesmo da sensação de que 

algo não estava bem. O pai do bebê compartilhou do mesmo sentimento da mãe, ambos 

estavam radiantes.  



 
 

 

No entanto, o médico continuou a examiná-la e após alguns momentos os informou de 

que o bebê nasceria com uma malformação, chamada de mielomeningocele
98

. Ao receber a 

notícia, Camila ficou muito assustada e não conseguia acreditar no que estava ouvindo, 

começou a chorar sem parar e seu namorado tentava acalmá-la. Apesar de também estar 

assustado, o pai do bebê tentou manter a calma para poder dar apoio à namorada que se 

encontrava muito abalada e cheia de dúvidas.  

“O médico foi bem frio, nem se quer nos preparou para jogar a notícia em nosso colo.” 

(CAMILA) 

A entrevistada pondera que nunca havia escutado falar sobre esse tipo de 

malformação, ela não tinha conhecimento algum a respeito da mielomeningocele. Saber que 

sua filha nasceria com uma patologia a fez questionar-se sobre a ideia de ser mãe. Camila 

relata que naquele instante uma série de coisas passou em sua cabeça, ela diz que parecia que 

o tempo tinha parado e que ela só conseguia pensar em tudo o que enfrentaria para cuidar de 

um bebê nessas condições. Seus pensamentos não cessavam e ela não entendia o porquê Deus 

havia permitido toda essa situação.  

Torloni (2007) apud Vasconcelos (2009, p. 37) evidencia que: 

Com a notícia da malformação fetal surgem reações articuladas por 

mecanismos de defesa. A fase de choque, que se inicia logo após a notícia, 

pode durar algumas horas ou até algumas semanas, acompanhadas de 

explosões emocionais, seguidas por descrenças, anestesia, vazio, 

desligamento e amortecimento emocional, como se tudo fosse um sonho. 

Uma dor muito grande invadiu o coração de Camila e ela tentava buscar por 

justificativas que lhe dessem respostas, sentiu-se culpada, pois descobriu a gravidez no final 

do segundo mês e antes da descoberta estava ingerindo bebidas alcoólicas. Pensou também 

que a culpa poderia ser do namorado, afinal ele fazia o uso de maconha. Tantas dúvidas 

passavam em sua cabeça e ela já não conseguia mais controlar alguns sentimentos negativos 

que passou a sentir. 

Camila saiu do consultório arrasada, tinha em mãos o relatório médico para que 

levasse ao seu ginecologista. Mas não conseguia nem olhar para aquelas palavras. Era tão 

assustador para ela, sua vida mudaria completamente após o nascimento desse bebê. Foi 
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A mielomeningocele, mais conhecida como Spina Bífida, é uma malformação congênita da coluna vertebral, 

dificultando a função primordial de proteção da medula espinhal, que é o "tronco" de ligação entre o cérebro e os 

nervos periféricos do corpo humano.  



 
 

 

então, que ela começou a pensar na hipótese de não ter mais o bebê, sem que o namorado 

soubesse Camila começou a procurar por medicações que pudessem induzir ao aborto e 

encontrou várias, mas sempre desistia, nunca teve coragem de tomar os comprimidos. Por 

mais que a patologia de sua filha lhe assustasse, ela sentia que aquele ser seria a pessoa mais 

importante de sua vida, não seria justo interromper a gestação. 

Após os primeiros dias do diagnóstico, a entrevistada relata que continuou sentindo-se 

confusa perante suas emoções, era uma espécie de misto de sentimentos, ao mesmo tempo em 

que desejava ter a filha, ela também sentia medo, vergonha, raiva, tristeza e até mesmo sentia-

se incapaz de cuidar de um bebê que exigiria tantos cuidados. Porém, quando criou coragem 

para contar aos familiares sobre a malformação do bebê, Camila ficou surpresa, todos a 

encorajaram a enfrentar a situação e deram apoio para que ela pudesse sentir-se acolhida, seus 

familiares ficaram comovidos e prometeram estar sempre dispostos a ajudá-la. Diante desse 

gesto, ela começou a pesquisar sobre a patologia e buscar por informações que pudessem dar 

uma melhor qualidade de vida para sua filha. Os sentimentos negativos ainda apareciam 

quando ela não conseguia segurar a emoção, mas logo se reerguia e desejava enfrentar o 

mundo para oferecer o melhor para seu bebê.  

A gestação seguiu tranquilamente, todo acompanhamento necessário foi realizado, 

porém Camila teve o conhecimento de que existia uma cirurgia de reparação pra amenizar os 

danos causados pela mielomeningocele, mas suas condições financeiras não foram suficientes 

para a realização da cirurgia, sendo a mesma realizada ainda durante a gestação. Mesmo sem 

ter acesso a esse recurso, Camila não desanimou, manteve-se firme e sonhava em poder 

oferecer o tratamento adequado a sua filha após o nascimento.  

O parto se aproximava e Camila imaginava como seria sua reação ao olhar para o 

bebê, ela tinha medo de ficar assustada com a aparência da criança,afinal nunca havia visto 

uma criança com essa malformação, mas seu amor por aquele ser já era tão grande que ela 

estava pronta para enfrentar até mesmo sua própria recusa. 

‘’Eu tinha medo da minha reação ao ver minha filha, senti medo de não querer tocá-la, 

mas meu amor de mãe já era tão grande que me fazia ter forças para enfrentar esse medo” 

(CAMILA). 

Após o nascimento do bebê, Camila começou a entender que a partir daquele 

momento sua vida teria outro caminho, uma luta constante começaria, mas ela estava disposta 



 
 

 

a fazer de tudo para dar o melhor a sua filha, que inclusive já a fazia transbordar de tanto 

amor.  

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como vimos ao decorrer do presente artigo, muitos sentimentos são vivenciados pela 

mulher diante da notícia da malformação do feto, lembrando que cada uma reage de uma 

forma, pois não existe um modelo padronizado de como será a reação da gestante. Algumas 

podem aceitar no início e outras terem mais dificuldades para lidar com essa nova realidade. 

Ao saber que seu filho vai nascer com malformação, a gestante pode experimentar 

sentimentos ambivalentes, onde ela não é capaz de controlar. Muitas vezes o amor pela 

criança que vai chegar pode ser substituído pela recusa diante do filho que não foi idealizado. 

Essas emoções podem variar dia após dia, fazendo com que a mulher sinta-se confusa diante 

delas.   

A busca por ajuda é um fator de extrema importância no processo da descoberta do 

diagnóstico, vimos que o apoio dos amigos e familiares pode dar forças para que a nova mãe 

enfrente todas as dificuldades que irão surgir. Não podemos deixar de mencionar que o 

respaldo psicológico torna-se fundamental nesse período, para que assim a mulher possa 

compreender todas as emoções que a acometem diante da nova realidade.  

Ao acompanharmos os relatos presentes no estudo de caso, podemos observar 

claramente a presença dos sentimentos ambivalentes citados na pesquisa. Camila passou por 

vários momentos diferenciados, onde não sabia o que realmente estava sentindo, ao mesmo 

tempo em que amava seu bebê, ela também não o desejava como antes do diagnóstico.  

Ao concluir podemos entender que a notícia de malformação do feto transforma 

completamente a vida da gestante, a partir daquele momento todas as suas escolhas passam a 

girar em torno daquele novo ser, que irá depender de cuidados pervasivos e de afeto materno 

por toda a vida. 
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RESUMO 

 

Este artigo tem como pretensão suscitar o debate sobre a feminização no trabalho no 

Porto de Santos, com recorte de trabalho das amarradoras da Companhia Docas do 

Estado de São Paulo (CODESP), debruçando-se em bibliografias que abarcam a 

temática do trabalho e gênero, bem como sobre o Porto de Santos (tais como: Helena 

Hirata, Claudia Mazzei Nogueira, Gonçalves e Nunes, Heleieth Saffioti, Maria Izilda 

Matos, entre outros). O desenvolvimento deste artigo se constitui em um breve resgate 

histórico do Porto de Santos e a posição da mulher nesse cenário, posteriormente a 

conceituação sobre a categoria profissional da atracação e apresentação de alguns 

elementos para refletir sobre a divisão sócio-sexual do trabalho na esfera produtiva e 

reprodutiva na sociedade capitalista. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Trabalho. Gênero. Porto de Santos. Amarradoras. 

 

ABSTRACT 

 

This present article has the pretension of evoking the debate about the feminization of 

work in the Port of Santos, piecing together the dockworker's mooring job from the 

State of São Paulo's Dock Company (CODESP), a closer look into biographies that 

embark onto the work and genre theme, as well as the Port of Santos (such as: Helena 

Hirata, Claudia Mazzei Nogueira, Gonçalves and Nunes, Heleieth Saffioti, Maria 

Izilda Matos, among others). Through out the development of this article, it is 

presented a brief historical rescue of the Port of Santos and the women's position in 

this scenario, later conceptualizing about the professional class of dockworker's 

mooring and ruminate about the social-sexual division at the productive and 

reproductive realms in the capitalist society. 

 

KEYWORDS: Employment. Gender Identity. Port of Santos. Dockworker. 
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O artigo foi desenvolvido a partir de uma conversa inicial entre os autores, 

durante as aulas de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social e 

Políticas Sociais (PPGSSPS) da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), 

campus Baixada Santista. Os fatores que motivaram a parceria foi a coincidência do 

tema, que ambos desenvolvem na carreira acadêmica: Trabalho e Gênero, bem como 

a mútua participação no NETeG (Núcleo de Estudos do Trabalho e Gênero). 

Por conseguinte, a autora, Letícia Yumy, apresentou os trabalhos 

desenvolvidos da sua Iniciação Científica (IC) e Trabalho de Conclusão de Curso 

(TCC), o qual instigou a elaboração do presente artigo, com o recorte voltado para a 

feminização no trabalho do Porto de Santos, na categoria de trabalho das amarradoras. 

Além do mais, o estudo oferece um frescor de uma breve análise nesse recorte pós 

Nova Lei de Modernização dos Portos (n° 12.815/13). 

 O presente artigo se faz necessário para analisarmos a inserção da mulher em 

um local de trabalho majoritariamente masculino e apontar alguns determinantes que 

contribuíram com a inserção da mulher no Porto de Santos, o maior da América 

Latina (CODESP, 27/06/2018). E assim, debater sobre a desigualdade de gênero e 

contribuir com uma reflexão crítica acerca do tema. 

   Para tanto, realizamos um estudo bibliográfico de autoras e autores que 

abrangem a temática do trabalho, gênero e sobre o Porto de Santos, tais como: 

Heleieth Saffioti, Claudia Mazzei Nogueira, Ricardo Antunes, Helena Hirata, Ingrid 

Sarti, Maria Izilda Matos, Alcindo Gonçalvez e L.A. de Paula Nunes, István 

Mészáros, entre outros. Afim de conseguir fazer a análise das informações e articular 

com os dados empíricos. 

 A partir desse estudo, podemos refletir sobre a possibilidade de a mulher 

sofrer preconceito e estranhamento por estar inserida em um local de trabalho 

predominantemente masculino, além de levantar a hipótese de ter seu trabalho mais 

precarizado que o dos homens, devido a naturalização da intensificação de seu 

trabalho (dupla ou até mesmo tripla jornada de trabalho), o estigma do estereótipo do 

“sexo frágil” e entre outros aspectos. Ademais, com o estudo da historicidade de 

Santos, pretende-se entender como as mulheres se inseriram no começo da atividade 



 

 
 

portuária e quais foram as condições para que conseguissem trabalhar como 

trabalham hoje diretamente dentro do cais. 

 Ao final desse estudo, destacamos elementos centrais que demonstram a 

feminização no Porto de Santos, indo de encontro aos fatos citados no decorrer do 

desenvolvimento dessa pesquisa. Entretanto, por mais que tenha ocorrido essa 

inserção da mulher em trabalhos nunca antes realizado por elas, fazemos uma breve 

análise crítica desse processo dentro da sociedade capitalista, em que consequência de 

as mulheres terem um papel fundamental de manutenção e perpetuação da força de 

trabalho. 

 

1 BREVE HISTÓRICO: PORTO DE SANTOS E A MULHER 

 

O município de Santos, litoral paulista, com aproximadamente 419.400 mil 

habitantes (IBGE, 2010) abriga o Porto de Santos. As atividades o caracterizam como 

portuário e, a extensão da dinâmica portuária econômica com as cidades vizinhas, da 

Baixada Santista (Cubatão, Ilha de São Vicente, Ilha de Santo Amaro-Guarujá) o faz 

o maior Porto da América Latina que, movimentou só em 2017, 73.097.632 de 

toneladas em cargas (CODESP, 24/06/18). 

Segundo Queiroz, o Porto de Santos foi constituído com a intencionalidade de 

atender as demandas dos mercados europeus, mercantilistas, através do escoamento 

das diversas cargas, advindas do interior do estado de São Paulo, principalmente café 

e cana-de-açúcar. Essa vocação foi potencializada pelo estuário característico do 

município e arredores, e, por conseguinte, pela exploração desse setor econômico pelo 

comércio (2011-2012). 

O Porto de Santos em 1892 ganhou requintes formais com a inauguração do cais 

no bairro do Valongo
101

, com pouco mais de 260 metros. E foi motivada pela 

construção de uma malha ferroviária entre o litoral e a capital do estado, e assim, 

passou ser a ligação entre planalto-porto, São Paulo e Santos. O principal objetivo era 

a expansão do café, e isso norteou a construção de ferrovias na busca pela 

dinamização da atividade econômica cafeeira (LANNA, 1996). 
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A partir desse contexto que o Valongo se caracteriza como bairro de Santos. 



 

 
 

 Através do Decreto nº 9.979 em 12 de julho de 1888 foi concedida a execução 

de obras e administração no Porto pela empresa particular Gaffrée, Guinle & Cia, que 

mais tarde se tornou Empresa de Melhoramentos do Porto de Santos e 

consecutivamente Companhia Docas de Santos (CDS). E em 1980 a administração do 

Porto de Santos passou a ter caráter de economia mista, com o nome de Companhia 

Docas do Estado de São Paulo (CODESP), no qual permanece até os dias atuais 

(GONÇALVES; NUNES, 2008, p.33-34). 

Na historicidade do Porto de Santos, em primeiro momento, os trabalhadores 

que utilizavam o estuário para desenvolver as suas atividades econômicas, 

principalmente de pesca e comércio, foram perdendo espaço para o capital, que 

avançava para explorar o potencial portuário: 

 

[...] não só foram impossibilitadas a permanência das velhas pontes 

e trapiches do antigo porto, acabando com pequenos negócios como 

o abastecimento de peixes e o comércio via canoas e barcos através 

do bairro do Valongo e portanto arruinando os negócios dos 

“trapicheiros” e comerciantes locais, mas também passou a ser 

necessária uma força de trabalho mais abundante, consistente, e 

diversificada a partir da maior quantidade de mercadorias e 

incremento dos navios atracados. Eis a derrota acachapante das 

elites locais para o grande capital (PEREIRA, 2017, p. 8-9).  
 

 Não obstante, o rápido desenvolvimento do Porto de Santos e urbanização do 

município, exigia mais de força de trabalho, o que estimulou na vinda de cada vez 

mais imigrantes. Os (as) imigrantes, bem como negros (as) alforriados (as) 

trabalhavam em diversas atividades, que circundavam as demandas do Porto, de 

acordo com Matsunaga: 

 

[...] com o sonho de conseguir uma melhor condição de vida para 

eles e suas famílias, os homens se sujeitavam a trabalhos como 

estivadores ou doqueiro. As mulheres, que acompanhavam seus 

maridos ou, até mesmo, solteiras – muitas eram imigrantes, mas 

havia muitas mulheres negras, alforriadas – trabalhavam nos mais 

diversos ramos, principalmente no ambiente doméstico, como 

cozinheiras, lavadeiras, passadeiras, costureiras, amas de leite ou até 

vendedoras de doces, frutas e legumes (2017, p.30). 
 



 

 
 

Apesar, da mulher ter sido inserida como trabalhadora dentro do cais 

tardiamente, a mesma foi de suma importância para o desenvolvimento das relações 

sociais de trabalho portuárias e santistas. Segundo destaca Matos: 

 

A cultura urbana santista contou com o marcante papel da mulher 

local: negra, índia ou imigrante, ela foi elemento de suma 

importância do espaço da cidade, do porto e dos domicílios, 

trabalhando e resistindo. As mulheres de Santos sempre estiveram 

muito presentes no universo do trabalho, nas fábricas, nos 

estabelecimentos comerciais familiares ou em atividades informais 

(1995, p.75). 
 

A mulher ocupou papel determinante, principalmente na esfera doméstica, em 

virtude de os homens trabalharem em regime intermitente e voltarem para a casa mais 

de uma vez. A sazonalidade da chegada dos navios era outro fator que exigia da 

mulher um desdobramento além das suas tarefas domésticas, uma vez que a renda dos 

maridos variava e exigia a necessidade de ser complementada. As mulheres tinham 

dupla jornada, e uma das ocupações era a de catadoras de grãos. Os homens com a 

saúde comprometida precocemente, devido ao ambiente insalubre e cargas pesadas, 

faziam com que as mulheres ficassem com a incerteza do sustento familiar (MATOS, 

1995, p.76-77). 

 Ademais Matos ressalta que, o trabalho voltado para as mulheres estava 

correlacionado às atividades que exigiam pouco esforço físico, atividades sem 

prestígio social, e exigia disponibilidade, muitas vezes sem horário para terminar. 

Nesse entremeio, a força de trabalho desqualificada resultava em uma baixa 

remuneração e não somente isso, as condições de trabalho para o exercício das 

atividades complementares às atividades domésticas eram as piores possíveis, fator 

esse, exemplificado quando falamos do local de trabalho das costureiras: a sua própria 

casa, em cortiços, com pouca ventilação e vulneráveis às doenças respiratórias (1995, 

p.80). 

 Concomitantemente, as políticas neoliberais à precarização do trabalho é fruto 

do avanço dos mercados nacionais diante do mundo globalizado (NOGUEIRA, 2004, 

p.36-37-38), assim como ocorreu com o Porto de Santos, quando passou a atender 

através da malha ferroviária Valongo, com o objetivo de exportar a produção do 

interior de São Paulo.  



 

 
 

 Indo mais adiante, a cultura de contratação no setor portuário poderia ser 

considerada extremamente fechada para a possibilidade do ingresso da mulher em 

atividades internas do cais, isso porque muitas vezes o trabalho portuário era 

repassado de pai para filho ou então de contratações indicativas internas, além disso, 

vale ressaltar a naturalização desses postos como exclusividade masculina. Foi com a 

abertura de concursos, a implementação de maquinários e modernizações no cais que 

a mulher conseguiu ser inserida nos trabalhos dentro do Porto de Santos, chegando a 

ocupar postos, que até então, estavam ocupados somente por homens, modificando 

parcialmente essa cultura de antes.   

O primeiro concurso público que se tem registro é de 2004 – em conformidade 

com os relatórios anuais disponibilizados pela CODESP (Companhia Docas do 

Estado de São Paulo) -, no qual de 233 selecionados, aprovaram 34 mulheres para 

guarda portuária, saltando de 60 para 95 o número de mulheres contratadas e inseridas 

no ambiente portuário em 2005. Ainda segundo o Relatório de Administração e 

Demonstrações Contábeis, no ano de 2008 houve um aumento significativo para 109 

mulheres, devido ao encerramento em 31/12/2007 do Convênio de Descentralização 

de Serviços Portuários
102

. 

Em 2010 um novo concurso, realizado pela Fundação VUNESP (edital nº. 

01/2010), selecionou 101 novos trabalhadores, sendo 21 mulheres. O concurso exigia 

vários níveis de escolaridade para os cargos: fundamental, médio, técnico e superior. 

Mas surpreende a contratação da primeira mulher no setor de amarração
103

 de Santos.  

Para elucidar melhor, segue a tabela ilustrando tais dados quantitativos de homens e 

mulheres contratados pela CODESP, até o ano de 2016: 

Total de trabalhadores e trabalhadoras do Porto de Santos
104

 

Ano Homens Mulheres Total 
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Os empregados da Administração da Hidrovias do Rio Paraná (AHRANA-RS), das Hidrovias do 

Rio Paraguai (AHIPAR-MS), da Hidrovias do Sul (AHSUL-RS) e do Porto Fluvial de Estrela (APFE-

RS). 
103 

Tal categoria de trabalho e sua análise será explicada posteriormente neste artigo, vide item 2, 

página 9. 

104 
Retirado de Relatório da Administração e Demonstrações Contábeis do Porto de Santos (Companhia 

Docas do Estado de São Paulo) de 2000 a 2016. 



 

 
 

2000 1251 66 1317 

2001 1149 64 1213 

2002 1134 63 1197 

2003 1110 62 1172 

2004 1095 60 1155 

2005 1301 95 1373 

2006 1278 95 1373 

2007 1255 95 1350 

2008 1298 109 1407 

2009 1301 108 1409 

2010 1290 129 1419 

2011 1210 159 1369 

2012 1273 193 1466 

2013 1319 201 1520 

2014 1319 194 1513 

2015 1303 186 1489 

2016 1332 198 1530 

 

 Em 2012, a aprovação da Medida Provisória n° 595/12 foi sancionada e 

promulgada na Lei n° 12.815/13 em 2013
105

, tal lei é apresentada com argumentações 

diferentes sobre a sua funcionalidade. Em concordância com Pereira, a lei promulgada 

favorece a entrada da iniciativa privada no Porto, o que favorece a terceirização das 

atividades e uma diminuição da participação da CODESP. Em contrapartida, ao 
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Regulamentada pelo decreto n° 8.033 de 27 de julho de 2013 pela presidente da República Dilma 

Rouseff. 



 

 
 

consultar o advogado do Sindaport
106

 e do Sindogeesp
107

, o mesmo diz que a lei trará 

um avanço nas relações de trabalho, no que visa barrar a precarização, além de tratar 

o trabalho portuário como atividade diferenciada, assim protegendo o trabalhador 

(2017, p.27).  

No entanto, analisando essas duas vertentes, a nova “Lei de Modernização dos 

Portos” (12.815/13) se remete na diminuição da participação da CODESP em Santos, 

em uma leitura macroeconômica desse processo, podemos dizer que abre espaço para 

a iniciativa privada. Logo, temos uma prática neoliberal que prioriza as privatizações 

do Estado, reorganiza o setor produtivo e desregulamenta os direitos trabalhistas, 

desta forma, provocando a perda de direitos sociais e trabalhistas até então 

conquistados. (ANTUNES, 1999; NOGUEIRA, 2004). Um exemplo dessa realidade, 

é a implantação da Lei de Modernização nos portos de Portugal, onde a classe 

trabalhadora se levantou contra as novas medidas e entraram em estado de greve
108

, 

uma vez que essa lei prevê incentivo às demissões voluntárias e a revisão sobre 

acordos trabalhistas conquistados (PEREIRA, 2017, p. 28). 

No caso da Nova Lei de Modernização dos Portos em contexto nacional, 

trazendo a circunstância santista, a CODESP perderá espaço como operadora do Porto 

e assumirá apenas o papel administrativo, portanto os movimentos observados na 

situação portuguesa poderão ser vistos no Brasil também. Afim de provocar uma 

reflexão crítica mais aguçada, podemos enfatizar que essa prática neoliberal está 

disfarçada com contornos de intencionalidade em prol da classe trabalhadora. 

Entretanto, conforme vimos na historicidade apresentada, tais reestruturações 

produtivas ocasionam, em sua grande maioria, uma intensificação na precarização da 

força de trabalho, além dos retrocessos de conquistas de direitos trabalhistas. 

 

2 A CATEGORIA DE TRABALHO DA AMARRAÇÃO 
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 (Sindicato dos Trabalhadores Administrativos em Capatazia, nos Terminais Privativos e 

Retroportuários e na Administração em Geral dos Serviços Portuários do Estado de São Paulo). 
107

 (Sindicato dos Operadores em Aparelhos Guindastescos, Empilhadeiras, Máquinas e Equipamentos 

Transportadores de Cargas dos Portos e Terminais Marítimos e Fluviais do Estado de São Paulo). 
108

 Para entender melhor sobre o movimento grevista dos trabalhadores portuários citado, consultar as 

fontes: https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/greves-regressam-em-forca-aos-portos-portugueses-

312980 e http://www.cmjornal.pt/maissobre/greve-nos-portos. 



 

 
 

 

De acordo com o apontado no quadro ilustrativo anteriormente, tem-se um 

aumento considerável de mulheres no trabalho portuário e o que se pode destacar é a 

inserção de mulheres em serviços antes exercidos somente por homens no Porto de 

Santos, um exemplo deles é o trabalho da amarração. Todavia, para compreender 

melhor a análise das condições de trabalho dessa categoria, assim como verificar o 

aumento de mulheres trabalhando nessa profissão, se faz necessário situar sobre do 

que se trata esse trabalho.  

O setor da atracação e, consequentemente, a categoria de trabalho dos (as) 

amarradores (as) da Companhia Docas do Estado de São Paulo (CODESP) trabalham 

24 horas. Assim que o navio chega no cais do Porto de Santos, os (as) amarradores 

(as) já estão à sua espera, pois é através do trabalho desses (as) que o navio atraca e 

desatraca do cais, tornando-se um ofício indispensável para a produção portuária 

(PORTOGENTE, 24/07/2004). 

Os (as) amarradores (as) são responsáveis pela atracação, desatracação, mudanças 

e puxadas dos navios que entram e saem do Porto. A atracação e desatracação 

consiste em amarrar e desatar as cordas dos navios, que podem ser de fibra ou de aço, 

essas cordas ficam presas aos cabeços, dispostos linearmente em toda extensão do 

cais (MATSUNAGA, 2017, p.10). Já a mudança e puxada estão relacionadas a 

pequenos deslocamentos do navio; na mudança há a movimentação do navio de um 

local de atracação para outro próximo e na puxada se desamarra as cordas do navio 

puxando-as e amarrando-as de um cabeço para o outro subsequente, sem a 

necessidade de ligar o motor do mesmo. Desta forma, esse trabalho exige além de 

força física, muita técnica, devido ao peso da corda e alto risco de acidentes na 

atividade exercida. 

Cabe ressaltar que os (as) amarradores (as) da CODESP são contratados (as) via 

CLT e até 2015 trabalhavam por turno e tinham como carga horária de trabalho 

obrigatória 40 horas semanais, sendo acrescentadas duas horas para almoço ou uma 

hora para janta, sendo que maior parte realizavam horas extras para complemento do 

salário. Além disso a maioria são filiados (as) ao sindicato Sintraport (Sindicato dos 

Operários Portuários de Santos e região) (PEREIRA, 2017, p.74). 



 

 
 

 Com a Lei n° 12.815/13 entrando em vigor, no qual se caracteriza pelo avanço 

neoliberal no incentivo da privatização e flexibilização dos trabalhadores para 

aumento dos lucros, a condição de trabalho dos (as) amarradores (as) perpassaram por 

mudanças significativas. Uma das principais é a alteração da jornada de trabalho para 

6 horas diárias, com perda parcial na possibilidade de hora extra e com diminuição do 

salário, o que em grande medida afeta os (as) amarradores (as), em virtude de que 

parte de sua composição salarial era amplamente respaldada pelas horas extras 

trabalhadas (PEREIRA, 2017, p. 87). 

 Conforme Pereira relata em sua obra, “no porto de Santos o setor em que se 

predomina a força de trabalho feminina realizando esforço físico é o da atracação”, tal 

setor em 2015 contava com 75 trabalhadores, sendo 19 mulheres e em 2017 podemos 

visualizar um acréscimo, totalizando 155 trabalhadores, sendo 24 mulheres (2017, p. 

66).  

Podemos dizer que é um grande avanço em relação a quebra do estigma que se 

tinha sobre o trabalho que exige esforço físico não poder ser exercido por uma 

mulher, mas também devemos analisar sobre as condições que são submetidas essas 

trabalhadoras. Condições estas muitas vezes insalubres do trabalho da amarração, tais 

como: ruídos constantes de maquinário, trabalhar sob qualquer variação climática 

(chuva, sol, vento, etc), perigo de acidentes, ambiente morbífico devido aos grãos e 

outras cargas expostas, entre outros. Ora, é evidente que os trabalhadores sofrem 

dessas mesmas condições que as mulheres, no entanto, para as mulheres existe a 

intensificação da precarização de sua força de trabalho, em virtude de serem estas que 

se sobrecarregam também com as tarefas do espaço reprodutivo, ou seja, pelos 

afazeres domésticos e o cuidar da família, fazendo dupla ou até mesmo tripla jornada 

de trabalho. 

Tal situação pode ser verificada através de Matsunaga, ao relatar: 

Diferente dos amarradores entrevistados, que em sua grande 

maioria, possuem atividades voltadas para eles no seu “tempo 

livre”, como praticar algum tipo de atividade física, sair com os 

amigos, fazer cursos e aprimoramentos, etc. Quando chegam em 

suas casas depois do trabalho, não são acometidos como as 

mulheres, pela responsabilidade das tarefas domésticas e do cuidar 

dos filhos e filhas. É interessante ressaltar que na maioria dos 

depoimentos, os amarradores justificaram essa desigualdade 



 

 
 

utilizando o argumento da sua pesada rotina de trabalho (no qual se 

caracteriza a mesma que as das amarradoras), mas para elas esse 

argumento não se torna válido. Demonstrando que a precarização do 

trabalho feminino é ainda mais intensificada (2017, p. 51) 

 

 Outro elemento crucial é o preconceito que as amarradoras são acometidas por 

estarem em uma profissão e ambiente de trabalho predominantemente masculino, 

causando estranhamento por parte dos homens, pois “é muito forte a questão da 

valorização do trabalho masculino devido a força física, colocando esse ‘suposto’ 

argumento para hierarquização dos sexos”. Todavia, através de depoimentos colhidos 

dos amarradores e amarradoras da CODESP, se pôde observar que as mulheres 

trabalham a mesma quantidade que os homens e o fazem de maneira exemplar 

(MATSUNAGA, 2015, p. 28). Tal fator desmistifica o suposto argumento da força 

física ser somente atrelada aos homens, na qual também descontrói Hirata em sua 

obra, exemplificando sobre a ampla utilização da força de trabalho feminina para os 

serviços pesados na parte dos países do Leste europeu (2002, p. 204). 

 Neste ínterim, podemos dizer que a mulher conquistou espaço exponencial não 

somente nas categorias de trabalho do Porto de Santos, como em diversos ramos do 

mundo produtivo, entretanto é importante refletirmos quais são as condições que a 

mulher trabalhadora se encontra atualmente e as consequências que isso acarreta para 

a mesma e a sociedade capitalista em geral. 

CONCLUSÃO 

 

 Podemos analisar que o Porto de Santos é um campo de trabalho 

majoritariamente masculino. Apesar da lenta ascensão de mulheres trabalhando dentro 

do cais, esse número vem crescendo exponencialmente. Todavia, vale ressaltar que a 

mulher iniciou ocupando os postos mais precários tanto de condições de trabalho 

como de remuneração. Saffioti (1976) destaca em sua obra, que esse desequilíbrio 

entre homens e mulheres se deve a inferiorização da figura feminina, tanto propagada 

pelos papéis dos estereótipos de gênero, quanto na naturalização da sociedade em 

reconhecer o trabalho na esfera reprodutiva como parte integrante da mulher. 

 Com base nos elementos trazidos nesse artigo, podemos destacar que a 

inserção das mulheres nas atividades portuárias santistas estava, em sua maior parte, 



 

 
 

voltada para a informalidade. Além da execução da dupla jornada de trabalho, tudo 

isso no intuito de complementar a renda familiar. De acordo com Nogueira (2004), a 

precarização atinge em suas camadas prioritariamente as mulheres, uma vez que para 

conciliar as atividades produtivas com as atividades reprodutivas há uma 

“flexibilização” da jornada de trabalho, o que gera, em sua grande maioria, uma 

intensificação da precarização da força de trabalho feminina. 

 Conforme aponta Matsunaga (2015), analisando as trabalhadoras do Porto de 

Santos, no ano de 2011 representam um aumento em 12% de mulheres no setor 

portuário, comparado a 2007. Em 2012, comparado a 2007, há um crescimento acima 

dos 100%, em números: de 95 para 193 mulheres. Isso demonstra a crescente 

feminização no trabalho do Porto de Santos. Logo, o processo de feminização no 

Porto, mais diretamente no caso das amarradoras, mostra que elas são capazes de 

realizar as tarefas que exigem força física, cumprindo a mesma carga horária e com a 

mesma presteza. 

 Olhando para o recorte de 2016, pós “nova lei dos portos”, podemos perceber 

que houve uma manutenção nas relações produtivas de trabalho. Esse movimento, 

advindo da “nova lei”, condescende com a iniciativa neoliberal, que provoca a 

reestruturação produtiva, causando a desregulamentação dos direitos sociais e 

trabalhistas, bem como a flexibilização da carga horária de trabalho 

(ANTUNES,1999, p.31). 

 Sendo assim, indo de encontro aos elementos citados no decorrer desse artigo, 

a feminização no Porto de Santos nada mais é que um processo de inserção paulatina 

e progressiva da mulher na esfera produtiva portuária. Apesar da conquista 

significativa dessa inserção, as mulheres em grande medida se sobrecarregam com as 

tarefas da esfera reprodutiva e não ocorreu uma real divisão desses afazeres, 

mostrando a necessidade de que ambos os membros da família tenham que 

compartilhar tais tarefas, ou indo mais além, o próprio Estado e/ou empregadores dar 

subsídios como creches integrais, lavanderias e restaurantes comunitários, etc 

(ASSUNÇÃO, 2013). Visto que são as mulheres que ocupam um papel essencial de 

subordinação e exploração pelo capital, pois são as maiores responsáveis pela 

manutenção da força de trabalho. Consoante com o que ressalta Mészáros, é 

necessária uma mudança estrutural no que concerne a abolição das “macro” e “micro” 



 

 
 

estruturas da ordem produtiva e reprodutiva do capital para se ocorrer uma real 

emancipação da mulher, ou melhor, da emancipação humana (2002, p. 268). 
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RESUMO 

 

Neste artigo buscaremos entender o Estado de bem-estar social, fazendo um resgate histórico 

de sua origem e desenvolvimento, considerando os diversos povos, suas culturas e realidade 

econômica. Também chamado de Welfare State - estado que garante condições mínimas de 

educação, saúde, habitação, renda e seguridade social. Abordaremos os conceitos de Welfare 

State, sua tipologia, expansão, desenvolvimento e aplicabilidade. Objetivando em primeiro 

momento de sua estudar a sua implementação no Brasil, com Getúlio Vargas, até as políticas 

contemporâneas e as vantagens do Brasil ser um país retardatário nas políticas de Bem-Estar 

Social, até sua ligação com as políticas ambientais relacionadas ao descarte de resíduos 

eletrônicos Través do método descritivo exploratório, esperamos demonstrar os impactos 

ambientais e a geração de renda com a criação de um novo nicho de mercado, e uma analise 

das sanções aplicadas de acordo com a legislação vigente. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Estado de bem-estar social. Direitos Sociais. Getulio Vargas. 

Políticas Ambientais. Descarte de resíduos sólidos. 

 

ABSTRACT 

 

In this article we will seek to understand the welfare state, making a historical rescue of its 

origin and development, considering the different peoples, their cultures and economic reality. 

Also called Welfare State - state that guarantees minimum conditions of education, health, 

housing, income and social security. We will approach the concepts of Welfare State, its 

typology, expansion, development and applicability. We will also address the first moment of 

its implementation in Brazil, with Getúlio Vargas, until contemporary policies and the 
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advantages of Brazil being a backward country in the policies of Social Welfare, until its 

connection with the environmental policies related to the disposal of electronic waste, as a 

way to minimize environmental impacts and income generation with the creation of a new 

niche market and with the collection of penalties applied in accordance with current 

legislation.. 

 

KEYWORDS: State of social welfare. Social rights. Getulio Vargas. Environmental Policies. 

Disposal of solid waste. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Neste artigo buscaremos entender o Estado de bem-estar social, fazendo um resgate 

histórico de sua origem e desenvolvimento, considerando os diversos povos, suas culturas e 

realidade econômica. Também chamado de Welfare State - estado que garante condições 

mínimas de educação, saúde, habitação, renda e seguridade social - estudaremos a diferença 

entre políticas de bem-estar social e assistencialismo. 

Therborn (1984) conceitua o Welfare State como uma das principais instituições do 

capitalismo avançado, mas, como a democracia capitalista, o Estado de bem-estar é um dos 

filhos do capitalismo havido fora do casamento.  

O Welfare State preceitua que dentre as responsabilidades do Estado, a primordial são 

as necessidades básicas da população, porém os doutrinadores divergem ao definir estas 

necessidades e sua forma de garantia. Titmuss`s (1958) faz a distinção do Welfare State entre 

institucionais (universal) e residuais (Estado responsável pela família e mercado). 

Célia Lessa (2012) considera que o Estado do bem-estar social é uma invenção 

política e ainda seria a melhor obra da social democracia dos últimos tempos. 

Contaremos ainda com os ensinamentos de Esping-Andersen, que considera que o 

Welfare State deve ser divido assim como Titimuss em Liberal (residual), e ainda em 

Corporativo (conservador) e Social Democrata (universais). 

Abordaremos de forma exploratória e descritiva, os conceitos de Welfare State, sua 

expansão, desenvolvimento e aplicabilidade. Abordaremos ainda o primeiro momento de sua 

implementação no Brasil, com Getúlio Vargas, até as políticas atuais, o como ensina Lessa 

(2012), as vantagens do Brasil ser um país retardatários nas políticas de bem Estar Social, até 

sua ligação com as políticas ambientais atuais. 

 

 



 
 

 

 

1. ESTADO DE BEM-ESTAR SOCIAL 

 

1.1 Conceito 

 

Podemos resumir o conceito de Estado de Bem-Estar Social (Welfare State), como 

aquele que garante o mínimo de condições humanas, fornecendo acesso a saúde, educação, 

habitação, renda mínima e seguridade social a população de um país, ou de uma de terminada 

região.  

Porém é necessário entender que para falar em Estado de Bem-Estar social, esses 

serviços deverão ser de caráter público sendo reconhecidos como direitos sociais. Dessa 

maneira se distingue o Estado do Bem-Estar Social, de Estados assistencialistas,pelos serviços 

prestados a população. 

Proteção social, conforme aponta Pereira (2005, p. 23), “é um conceito amplo que, 

desde meados do século XX, engloba a seguridade social (ou segurança social), o 

asseguramento ou garantias a seguridade e políticas sociais”.  

Esta expressão, Welfare State, surgiu nos anos 40 na Inglaterra, surgindo com ela o 

Plano Beveridge, que foi elaborado em 1942, por William Beveridge, tratando do sistema 

britânico de seguridade social, marcando os princípios do Welfare State. Outros países 

tomaram esse documento como base para organizar suas políticas de seguridade social, 

utilizando as características trazidas no plano citado. 

Na Alemanha surgem os termos Wohfahrstaat e Sozialstaat para denominar as 

reformas feitas no âmbito social. Rosanvallon (1984), ensina que foi na Alemanha do das 

ultimas décadas do século XIX que surgem os primeiros elementos de política social advindo 

do partido socialdemocrata Alemão. 

 

1.2 Origens 

 

Conjuntamente com o desenvolvimento industrial, vários fatores vieram a corroborar 

com a implementação do Estado de bem-estar social. Saindo da esfera assistencialista, os 

programas de políticas sociais surgem de forma acanhada, com pouco alcance e poucos 

recursos. 



 
 

 

Surge uma preocupação com o envelhecimento da população e com a saúde do 

trabalhador, surgindo os primeiros seguros contra velhice, doença, acidentes de trabalho e 

invalidez. Nesta tendência de seguridade, surgem as aposentadoria por tempo de serviço, 

pensões e seguro desemprego, atuando somente sobre os trabalhadores da indústria e 

empregados em atividades perigosas.  

Estes benefícios só foram estendidos a outras parcelas da população, de forma 

gradativa, atendendo a critérios que Lessa (2012) classifica: 

A ampliação se manifestou ainda por meio dos critérios de elegibilidade; por 

benefícios mais generosos; posteriormente pelo afrouxamento da aplicação 

dos critérios de elegibilidade; pela transição de benefícios fixos (flat-

rate) para benefícios relacionados com ganhos de mercados (earned-rate); 

e, finalmente, de modo geral, pela transição dos programas de provisão 

voluntária para provisão compulsória. 

 

Como vimos, as ações governamentais estão ligadas as políticas sociais visando a 

proteção social. Segundo Marshall (1965): 

 

Os direitos sociais voltados a atenuar desigualdades reais entre os cidadãos, 

só podem ser patrocinados pelo Estado, pois este possui funções reguladoras 

para incidir na questão do status formal de cidadão vs. situação real de 

classe. 

 

1.3 Tipologias 

 

 Escritores e estudiosos do Estado de Bem-Estar Social, encontramos a tipologia 

clássica de Titimuss, assim considerada por Arretche e Esping-Andresen, Por este plano 

analítico, outros estudiosos vêm desenvolvendo-a, acrescentando novas teorias. Andersen, 

comparando com outros capitalistas desenvolvidos, analisou hipóteses dando origem a varias 

forma de atenção social. 

Para Arretche (1995), a reforma social incluí-se no processo de constituição das 

classes trabalhadoras, em um contexto histórico há uma tendência pela desmercadorização da 

força de trabalho e do consumo. Através de um princípio solidário haveria uma correção das 

desigualdades produzidas pelo sistema capitalista. 

A partir do nível de democratização do capitalismo, Esping-Andersen, classifica, em 

três modalidades ou regimes de Welfare State, o liberal, o conservador e o social-democrata. 

Na modalidade liberal ou residual, haverá intervenção estatal quando não for possível 

a resolução dos riscos sociais através do esforço individual, a família, as redes comunitárias 



 
 

 

solidárias e o mercado. Esta intervenção estatal é limitada e temporária, e ocorre por 

programas seletivos de proteção social. 

Para custear os gastos sociais deve ocorrer a contribuição individual e mecanismos de 

seguros privados, havendo uma mercantilização da força de trabalho através das políticas 

sociais, ancorados em benefícios vindos de esquemas privados.  

A modalidade meritocrática ou conservadora, abarca que cada um é responsável pela 

sua performance individual, seu mérito, diante da sua capacidade de produção. O estado só 

intervém para organizar a proteção, e não para subsidiá-la. Para se ter benefício tem que se ter 

contribuição, ou seja, trabalho e emprego. Segundo Vianna (1998), esta modalidade 

[...] se caracteriza por vincular estreitamente a ação ‘protetora’ do Estado ao 

desempenho dos grupos protegidos. Quem merece, ou seja, quem contribui 

para a riqueza nacional e/ou consegue inserção no cenário social legítimo, 

tem direitos a benefícios, diferenciados conforme o trabalho, o status 

ocupacional, a capacidade de pressão, etc.[...]  

 

Essas diferenças de categorias profissionais objetivam demarcar as divisões dentro das 

classes de trabalhadores. Ainda segundo Esping-Andersen (1991), este modelo é visto em 

países em que os operários foram fortemente vinculados a Igreja, em sociedades 

estratificadas. Esta influência da Igreja, no regime corporativo, atua diretamente na 

conservação do modelo de família tradicional, deixando de lado a proteção a criança, idosos e 

a mulher. 

E por fim, Esping-Andersen traz o modelo social democrata, onde as políticas de 

proteção social são solidas e inclusivas, estruturado no bem-estar da sociedade. 

 Neste modelo as políticas sociais são universalistas, abrangem a todos e em todas as 

esferas sociais, como garantias sociais. A contribuição da classe trabalhadora tem dimensão 

publicam desatrelada a meritocracia. Esping-Andersen preceitua que os direitos sociais 

adquirem status legal. Assim neste regime, os social-democratas queriam promover a 

igualdade, não somente baseada nas necessidades mínimas. 

Ele ainda que as alterações e reformas sociais que ocorreram nas décadas de 1940 a 

1970, em países capitalistas avançados, houve uma abrangência das dimensões políticas, 

econômicas, éticas, jurídicas e administrativas 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

2. ESTADO DE BEM-ESTAR SOCIAL NO BRASIL 

 

 

2.1 Era Vargas 

 

 

O primeiro momento que vemos a implementação de políticas de bem-estar social no 

Brasil é na Era Vargas.  Nome dado período de governo de Getúlio Vargas presidiu o Brasil, 

durando de 1930 a 1945. Este governo de 15 anos ininterruptos foi um marco das 

transformações de ordem social, econômicas e culturais. 

O governo Vargas teve inicio com a Revolução de 1930, e se dividiu em três fases: 1) 

Governo provisório de 1930 a 1934, que destituiu o governo de Washington Luiz e acabou 

com a política café-com-leite, marcado pelo autoritarismo, dissolveu o Congresso Nacional, 

as assembléias legislativas estaduais e as câmaras municipais, porém após a Revolução 

Constitucionalista de 1932, convocou uma assembléia constituinte, originando a Constituição 

de 1934; 2) Governo Constitucional se inicia em 1934 e dura até 1937, tendo como destaque o 

voto secreto e das mulheres, a autonomia sindical, a criação do Mandado de Segurança, e a 

partição dos três poderes; 3) Estado novo, foi a fase que através de um golpe de Estado 

fechando o Congresso e estabelecendo uma ditadura de cunho corporativo-fascista.  

Este período de ditadura ficou marcado como nacionalista e populista. Nacionalista 

diante da exaltação e priorização do povo, da cultura e da economia nacional, e, populista, 

para as massas populares, introduzindo o Estado de bem-estar social no Brasil ao defender a 

função social das leis trabalhista e garantir direitos assistenciais aos trabalhadores. 

Neste período criou empresas estatais, promoveu a diversificação de culturas 

agrícolas, modifica o âmbito educacional, unificando o currículo escolar no país, enaltecendo 

personagens brasileiros no ensino de história e geografia, e cria a legislação trabalhista. Em 

maio de 1943, promulga a Consolidação das Leis Trabalhistas e no ano seguinte cria a Lei que 

trata dos acidentes de trabalho. Além destas importantes leis, outras garantias trabalhistas 

foram criadas. Regulou o horário de trabalho no comércio, fixando em 8 horas diárias ou 48 

semanais, assegurando a cada período de 6 dias de trabalho descanso obrigatório de 24 horas; 

regulamentou as condições de trabalho das mulheres na indústria e no comércio; Reforma a 



 
 

 

Legislação das Caixas de Aposentadoria e Pensões; Regulamenta Trabalho da Mulher na 

indústria e no comércio, equiparando os salários sem distinção de sexo; entre outros. 

Apesar de toda essa evolução, o governo Vargas adotava uma filosofia alemã, mas 

estava amarrado economicamente as Estados Unidos, assim como fim da Segunda Guerra, 

deu-se o fim do Estado Novo. 

 

2.2  No Brasil Contemporâneo 

 

 

Analisando o tema sobre um prisma contemporâneo, encontramos o trabalho de Célia 

Lessa, que traz questões relevantes quanto ao estado bem-estar social no Brasil, levantando 

premissas que foca em alguns pontos, como a desigualdade social, principalmente a pobreza 

infantil, e que o Brasil deve aprender com os acertos de países já desenvolvidos, 

beneficiando-se das técnicas já empregadas. Ao tratar dos recursos disponíveis ela ainda 

identifica o Brasil como sendo um pais relativamente pobre, mas que a aplicação do Estado de 

Bem-Estar social só será possível com o crescimento redistributivo, com a universalização do 

uso de bens públicos e a capacitação humana. (KERSTENETZKY, 2012, p. 257). 

Em sua obra o KERSTENETZKY (2012) recomenda seis orientações transversais 

sobre políticas públicas: sustentabilidade; intersetorialidade; segurança jurídica, 

universalização com focalização, participação e co-produção; e territorialidade. 

Vemos que o Brasil ainda está longe de atingir o Estado de Bem-Estar Social dos 

países desenvolvidos, mas com a implementação de políticas que diminuam a desigualdade 

social, que propiciem a geração de renda e atuação de diversos atores sociais, pode-se chegar 

a algo mais próximo do que acontece, por exemplo, nos países escandinavos.  

 
 

3 ESTADO DE BEM ESTAR SOCIAL E AS QUESTÕES AMBIENTAIS 

 

O Estado de Bem-Estar social está intimamente ligado aos impactos ambientais. Ao 

tratar de preservação ambiental o impacto a sociedade é direto quando tratamos de questões 

ambientais, e podemos como simples justificativa evocar a Constituição Federal, em seu 

artigo 225, que diz: 

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 

comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 



 
 

 

Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 

presentes e futuras gerações. (BRASIL, 1988) 
 

Ao tratar de meio ambiente, usamos princípios do direito ambiental, que atinge e 

engloba todas as áreas da vida e do conhecimento, perpassa de várias maneiras e transforma o 

objeto de estudo. 

O caráter horizontal, transdisciplinar e transindividual do Direito Ambiental 

extrapola as fronteiras do Público e Privado, ficando além das simples 

relações de direito entre os homens, posto que dotadas de cunho atemporal 

ou intergeracional. (SEGUIN,2006) 

 

Assim as questões ambientais são de interesse de toda a sociedades, pensando no hoje 

e nas futuras gerações. 

Desde a revolução industrial – surgimento do Welfare State - e desenvolvimento da 

automação, o homem vem, aperfeiçoando na pesquisa e na fabricação de produtos eletro-

eletrônicos, aumentando o acesso da população mundial a esta tecnologia sofisticada. Em 

todos os lares, mesmo nos locais mais remotos, encontramos ao menos um produto eletrônico.   

Em um mundo capitalista, os avanços tecnológicos, e a concorrência entre as 

empresas, que visão o lucro exacerbado, estes equipamentos se tronam obsoletos com uma 

rapidez indescritível. A população mundial por sua vez, que acompanhar as novidades do 

mercado, e a troca de aparelhos eletrônicos, cujo sua durabilidade também esta relacionada a 

sua obsolescência programada, exige uma demanda cada dia maior por produtos. 

Nos últimos anos surgiram questões levantadas quanto aos resíduos produzidos por 

estes produtos, por conterem produtos químicos, metais pesados, seu descarte deve ser feito 

de forma adequada com o fim de minimizar os impactos ambientais. 

O lixo eletrônico, conhecido por e-lixo ou RAEE (sigla de Resíduos de Aparelhos 

Eletroeletrônicos), abrange também os componentes que constituem os eletrônicos, 

como baterias e pilhas (acumuladores de energia) e demais produtos magnetizados.  

É cediço que o descarte inadequado destes produtos pode contaminar o solo, o lençóis 

freáticos, em uma difusão de danos que em alguns casos não se pode quantificar as pessoas 

atingidas.  



 
 

 

Um descarte adequado, operado pela logística reversa, e a criação de políticas públicas 

de sustentabilidade, podendo inclusive refletir economicamente, já que muitos dos metais da 

composição dos produtos eletrônicos tem valor econômico, como o ouro, a prata e o cobre. 

O quer o corre na pratica é que há uma dificuldade de operar canais reversos, com isso 

o custo da matéria-prima virgem acaba sendo mais barata. (RAZZOLINI et all 2008) Somente 

quando há escassez da matéria-prima, é que a logística reversa se torna viável 

economicamente. Esse é um posicionamento sem uma visão voltada ao meio ambiente, onde 

o lucro está em primeiro lugar.   

Para o funcionamento de um sistema de logística reversa por qualquer uma das 

questões a ele ligada, exige um planejamento. O gerenciamento destes canais de logística 

reversa são definidos segundo Dornier 2000, como “atividades logísticas em que uma 

organização se ocupa da coleta de seus produtos usados, danificados ou ultrapassados, 

embalagens e/ou outros resíduos finais gerados pelos seus produtos”. 

Porém de acordo com Leite 2010, a criação da Política Nacional de Resíduos sólidos, 

trará consigo a criação de nova atividade econômica ligada as empresas de logística 

reversa.Com o consumo de produtos eletrônicos sempre em crescimento, a falta de políticas 

públicas voltadas a este problema alavanca o surgimento de um novo nicho de mercado, 

empresas especializadas na coleta, segregação e até remanofaturagem destes produtos. 

Segundo dados recentes tirados do site da Associação Brasileira de Indústria 

eletroetrônica (ABINEE): 

A produção industrial do setor eletroeletrônico, conforme dados do IBGE, 

cresceu 4,7% no acumulado de janeiro a setembro de 2017 em relação ao 

mesmo período de 2016. É o que evidenciam dados divulgados pelo IBGE e 

compilados pela ABINEE na última terça-feira, 7 de novembro de 2017. 

Estes produtos eletrônicos vem reduzindo sua vida útil. Diante dos avanços 

tecnológicos, tanto no produto quanto em seus aplicativos, vem gerando uma necessidade pela 

substituição por outro mais atualizado.  

Em contra partida ao crescente consumo vemos poucas políticas públicas ligadas ao 

descarte e separação dos componentes desses produtos, em grande maioria das vezes feita 

pelo terceiro setor. 



 
 

 

Para falarmos um pouco dessas políticas públicas relacionadas ao tema, temos que 

tratar da intersetorialidade, o que viabilizará sua aplicação.  

A complexidade crescente da realidade social exige um olhar que não se 

esgota no âmbito de uma única política setorial, mas da integração de 

diversas políticas sociais, numa perspectiva intersetorial. Isso permitirá 

compreender e identificar soluções que possibilitem à população uma vida 

com qualidade. (JUNQUEIRA,2004) 

Estas políticas implementadas de forma correta, saindo o recolhimento deste lixo da 

informalidade, geram renda para a população, e para o estado, podendo ser convertida e outras 

políticas públicas, aplicáveis ao bem-estar social. 

Em nosso país a Política Nacional dos Resíduos Sólidos (PNRS) é regulamentada pela 

Lei n
o
 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que foi recentemente alterada através da Lei 12.305 

de 2 de agosto de 2010, que traz a logística reversa dos eletrônicos, obrigando o fabricante a 

recolher seus produtos não utilizáveis. 

No entanto, estes atos preventivos ou repressivos se mostram insuficientes para 

minimizar os mega riscos ambientais. Dessa forma, se faz necessário uma inversão da esfera 

punitiva para a esfera compensatória, por meio do Princípio do Protetor-Recebedor que 

objetiva uma sanção positiva do Estado, permitindo a compensação por serviços ambientais 

prestados, sendo assim, uma forma de estímulo para os atores sociais que têm sensibilidade 

ecológica e contribuem para a preservação/conservação do meio ambiente. 

Se utilizando de uma pesquisa qualitativa, longitudinal, buscaremos em estudo 

bibliográfico, encontrar na legislação brasileira previsão de normas que regulamente 

especificamente a responsabilidade sobre descarte e recolhimento de resíduos eletrônicos que 

demonstre que em um ambiente ecologicamente sustentável com menores riscos ambientais 

integram as políticas de bem-estar social. Mantendo assim com a conservação do ambiente a 

manutenção de moradia, alimentação e bem estar 

  

CONCLUSÃO 

 

 Como vimos o Welfare State trata das necessidades básicas da população. Vimos a 

divergência entre os estudiosos em definir um conceito. Estudamos as tipologias de Titmuss e 

de Esping-Andersen, que considera que Welfare State deve ser dividido em Liberal (residual), 



 
 

 

e ainda em Corporativo (conservador) acrescentando as Social Democrata (universais). E 

apreciamos ainda os ensinamentos de Lessa. 

Com tudo pudemos compreender que o surgimento do Welfare State se da com a 

preocupação com o envelhecimento do trabalhador, e dos danos que possam ser causado em 

um acidente de trabalho. 

Com o passar dos anos, e com a implementação de novas políticas o Welfare State 

deixa de ser assistencialista e passa a tratar do bem-estar da população. Sai da esfera da 

meritocracia e passa a atingir a todos de fora universal. Como as reformas ocorridas até a 

década de 70.  

No Brasil o primeiro a implementar políticas de bem-estar social  foi Getúlio Vargas 

que  presidiu o Brasil de 1930 a 1945. Na chamada Era Vargas promulga a Consolidação das 

Leis Trabalhistas, a Lei que trata dos acidentes de trabalho, cria outras garantias trabalhistas, 

como o horário de trabalho no comércio; as condições de trabalho das mulheres na indústria e 

no comércio; reforma a Legislação das Caixas de Aposentadoria e Pensões; e regulamenta 

Trabalho da Mulher na indústria e no comércio, equiparando os salários sem distinção de 

sexo; entre outros. 

Dentre os escritores estudados, pudemos concluir que o Brasil ainda está longe de 

atingir o Estado de Bem-Estar Social dos países desenvolvidos. Aqui a desigualdade social e a 

pobreza são agravantes, que necessitam de uma atenção urgente, havendo a implementação de 

políticas redistributiva para a diminuição desta desigualdade, a capacitação da população, e 

formas de gerar renda para a implementação destas políticas sociais.  

Por fim analisamos o projeto de pesquisa proposto para a dissertação,mostrando que o Estado 

de Bem-Estar Social está intimamente ligado aos impactos ambientais. Pois as questões 

ambientais são de interesse de toda a sociedades, pensando no hoje e nas futuras gerações. 

Dentro de um estado de bem-estar social, tratar do recolhimento de resíduo eletrônico, 

com o fim que os elementos de sua composição não gerem danos ambientais, e em uma 

logística reversa, estes mesmos componentes sejam utilizados na geração de renda. Renda 

esta que pode em muitas regiões do pais, ser revertida a população, através de políticas 

públicas melhorando a sua qualidade de vida. 
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RESUMO 

 

O presente artigo pretende demonstrar o modo como o direito à saúde se correlaciona com os 

demais direitos humanos e com os determinantes sociais e ambientais. Definir o conteúdo, o 

alcance e a relação do direito à saúde requer a compreensão de que os determinantes sociais e 

ambientais compõem uma construção de razões e direitos interdependentes e correlacionados. 

Faz-se a análise do modelo conceitual proposto pela equipe de equidade da OMS para o 

desenvolvimento e implementação da Comissão de determinantes sociais da saúde, como 

também as observações gerais emitidas pelo Comitê de Direitos Econômicos Sociais e 

Culturais. 

 

PALAVRAS CHAVES:  Direito à saúde.  Determinantes ambientais. 

 

ABSTRACT 

 

This article aims to demonstrate how the right to health correlates with other human rights 

and social and environmental determinants. Defining the content, scope, and relationship of 

the right to health requires understanding that social and environmental determinants 

comprise a construction of interdependent and correlated rights and ratios. The conceptual 

model proposed by the WHO equity team for the development and implementation of the 

Commission on Social Determinants of Health is analyzed, as well as the general comments 

issued by the Committee on Economic, Social and Cultural Rights. 

 

KEYWORDS: Right to health. Environmental determinants. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Os direitos humanos sempre se mostraram polêmicos em relação a sua natureza, sendo 

apontados como direitos naturais e inatos, direitos positivos ou históricos, ou ainda derivados 

de um sistema axilógico. Para Norberto Bobbio (2004, p.23) esse questionamento à cerca da 

natureza e fundamento dos direitos humanos, não é mais o centro da indagações. A 

preocupação mundial que  se apresenta nos dias de hoje é como garantir e proteger esses 

direitos.  

 Garantir a proteção e a efetividade do direito à saúde não é tarefa fácil, uma vez dada a 

sua singularidade, carece da concretização de outros direitos, isto é, o direito à saúde depende 

de uma série de fatores e de determinantes sociais e ambientais que fazem da saúde ser 

indissociável dos demais direitos humanos. 

  Abordaremos o direito à saúde, na perspectiva dos documentos internacionais de 

direitos humanos. No primeiro momento, analisaremos a trajetória de internacionalização do 

direito à saúde e o conceito de saúde adotado por esses documentos globais. Serão verificadas 

as observações expedidas pelo Comitê de Direitos Econômicos Sociais e Culturais (CEDESC) 

com destaque para Observação Geral nº 14 de 2000, que trata especificamente do direito à 

saúde. Por fim, analisaremos o modelo de determinantes sociais e ambientais proposto pela 

Equipe de Equidade em Saúde da Organização Mundial da Saúde - OMS - para o 

desenvolvimento e implementação, que traz a incorporação do sistema de saúde como um 

determinante social da própria saúde. 

 Adota-se o método dedutivo de abordagem nessa pesquisa. O procedimento usado é o 

bibliográfico, a partir de consultas à doutrina, a legislações e a artigos científicos que se 

referem ao tema em questão. 

 

1 A INTERNACIONALIZAÇÃO E A EFETIVIDADE DO DIREITO À SAÚDE 

 

 

 O direito Humanitário, a Liga das Nações Unidas e a Organização Internacional do 

Trabalho foram os primeiros aportes do processo de internacionalização dos direitos humanos 

(PIOVESAN, 2016, p.193). É a partir da criação desses documentos que os Direitos Humanos 

passaram a alcançar uma grandeza Internacional, não ficando mais restritos aos ordenamentos 

internos dos Estados. 



 

 

 As atrocidades decorrentes do holocausto na Europa trouxeram à luz da humanidade a 

perversidade da Segunda Guerra Mundial. O movimento dos direitos humanos passam a 

ganhar uma nova dimensão e seu significado é reconstruído como aponta Flávia Piovesan 

(2016, p. 202) : “se a Segunda Guerra significou a ruptura com os direitos humanos, o pós-

guerra deveria significar sua reconstrução.” 

   Com o término da Segunda Guerra Mundial, na tentativa de reconstruir os Direitos 

Humanos é  formada a Organização das Nações Unidas (ONU). Os Direitos Humanos passam 

a ter maior relevância e importância perante comunidade mundial. Não mais poder-se-ia 

admitir situações com as quais a humanidade se defrontou. 

  A criação da ONU, foi o marco em que a comunidade internacional instaurou um 

novo modelo de conduta nas relações internacionais, adotando medidas de cooperação entre 

os Estados tanto no plano econômico, social e cultural, aderindo a medidas de proteção à 

dignidade humana, à paz, à alimentação, e dentre elas o direito à saúde. 

 A publicação da Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948, reforçando e 

enfatizando a importância da promoção e respeito aos direitos humanos, trouxe a 

consolidação do movimento de Internacionalização desses direitos que segundo Thomas 

Buergnthal (apud PIOVESAN, 2016, p.75) “humanizou o Direito internacional 

contemporâneo e internacionalizou os Direitos Humanos.” 

  A Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948, consagrou o direito à saúde 

no artigo XXV, 1., conforme dispõe:  

Toda pessoa tem direito a um nível de vida suficiente para lhe assegurar e a 

sua família a saúde e o bem estar, principalmente quanto à alimentação, ao 

vestuário, ao alojamento, a assistência médica ainda quanto aos serviços 

sociais necessários, e tem direito a segurança no desemprego, na doença, na 

invalidez, na viuvez, na velhice ou noutro casos de perda de meios de 

subsistência por circunstancias independentes de sua vontade. (grifo nosso)  

  

 Para a Declaração, a saúde constitui um direito humano e fundamental, estendendo-se a 

todas as pessoas, afirmando a sua interdependência, indivisibilidade e  a inter-relação de todos 

os direitos humanos com o direito à saúde. Assim, a partir da Declaração, a proteção dos 

direitos humanos passou a não ficar só reduzida ao âmbito interno de interesse dos Estados, 

como também, passou a ser de interesse e preocupação da comunidade internacional, atuando 

como um sistema suplementar para a garantia do efetivo exercício dos direitos humanos e 

liberdades individuais. 

 Com o passar dos anos, não só o direito à saúde, assim como todos os demais direitos 

humanos foram sendo aperfeiçoados e reiterados, e outras declarações, acordos e pactos 



 

 

surgiram ampliando o leque de determinações, reforçando a proteção em casos de violação a 

esses direitos. 

 Em 1966, por meio da celebração do Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais, o PIDESC reafirmou os direitos já consagrados pela Declaração Internacional de 

Direitos Humanos de 1948. O direito humano à saúde, segundo o Pacto dispõe no artigo12: 

Os Estados Partes do presente Pacto reconhecem o direito de toda pessoa de 

desfrutar o mais elevado nível possível de saúde física e mental.  

As medidas que os Estados Partes do presente Pacto deverão adotar com o 

fim de assegurar o pleno exercício desse direito incluirão as medidas que se 

façam necessárias para assegurar:  a) A diminuição da mortinatalidade e da 

mortalidade infantil, bem como o desenvolvimento é das crianças;b) A 

melhoria de todos os aspectos de higiene do trabalho e do meio ambiente; c) 

A prevenção e o tratamento das doenças epidêmicas, endêmicas, 

profissionais e outras, bem como a luta contra essas doenças; d) A criação de 

condições que assegurem a todos assistência médica e serviços médicos em 

caso de enfermidade. 

 

  O Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, validou a idéia de que cabe aos 

Estados reconhecer o direito das pessoas à saúde, trazendo indicações mais precisas e 

necessárias, sobre medidas a serem tomadas no âmbito interno dos Estados no sentido de 

assegurar o direito à saúde e prevenção, além da adoção de medidas que viabilizem a todos os 

indivíduos serviços de saúde. Assim define o art. 12, 2: 

Cada Estado-parte no presente Pacto compromete-se a adotar medidas, tanto 

por esforço próprio como pela assistência e cooperação internacionais, 

principalmente nos planos econômico e técnico, até o máximo de seus 

recursos disponíveis, que visem assegurar, progressivamente, por todos os 

meios apropriados, o pleno exercício dos direitos reconhecidos no presente 

Pacto, incluindo, em particular, a adoção de medidas legislativas. 

 

 Os Estados-partes ao ratificarem o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais, passaram a reconhecer o direito humano à saúde como preceito 

juridicamente obrigatório e vinculante, e não mero compromisso político ou moral, 

constituindo-se numa obrigação jurídica de meio e não de resultado. (COMPARATO, 2016, 

p.358) 

  Contudo, o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais não 

contava com um mecanismo que efetivamente garantisse a exigibilidade e fiscalizasse a 

violação de direitos apontados pelo pacto. Foi somente a partir da resolução 1985/17 do 

Conselho Econômico da ONU, fundando o Comitê de Direitos Econômicos Sociais e 

Culturais (CEDESC), que os Estados passaram a ser fiscalizados por meio de um sistema de 

relatórios, conhecido como relatórios sombra. Vale dizer, que no ano de 2008 com a adoção 



 

 

do Protocolo Facultativo ao Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, o PIDESC 

também passou a contar com um mecanismo de petições individuais, consolidando a 

capacidade processual dos indivíduos fortalecendo a justiciabilidade dos dispositivos do 

Pacto.
111

 

 O Comitê de Direitos Econômicos Sociais e Culturais (CEDESC), tem elaborado 

observações específicas com o objetivo de elucidar questões à cerca do conteúdo e aplicação 

das obrigações mínimas dos direitos elencados pelo Pacto.  

  No tocante ao Direito à saúde destaca-se a Observação Geral nº 14 de 2000, que trata 

especificamente sobre o tema sem perder de vista outras observações expedidas que fazem da 

saúde ser indissociável dos demais direitos humanos.  

  De acordo com a observação geral nº 14, comentário 12,  o direito à saúde abarca uma 

série de aspectos fundamentais e inter-relacionados que devem ser ponderados e adotados 

pelos Estados-partes. São eles: 1)Disponibilidade - o Estado deverá contar com equipamentos, 

programas, estabelecimentos de saúde, bens e serviços públicos coerentes com o nível de 

desenvolvimento do Estado; 2) Acessibilidade - Os estabelecimentos de saúde devem ser 

acessíveis a todos dentro da jurisdição do Estado, respeitando-se as seguintes dimensões: Não 

- discriminação; Acessibilidade física;  Acessibilidade econômica e Acesso à informação. 3) 

Qualidade - Garantir serviços profissionais qualificados, medicamentos, equipamentos 

hospitalares apropriados e aprovados do ponto de vista médico e científico e condições 

sanitárias adequadas onde são prestados os serviços de saúde. 

 Diante da necessidade de uma estratégia para a definição do alcance e conteúdo 

mínimo do direito à saúde, o Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, baseado no 

princípio da dignidade humana, estabeleceu um “Standard” universal mínimo enfatizando a 

necessidade de cada Estado estabelecer metas para a saúde. 

 A formulação de um núcleo fundamental do direito à saúde, refere-se ao cumprimento 

de obrigações estatais mínimas. É obrigação dos Estados-partes a garantia de um “núcleo 

essencial mínimo” (PIOVESAN,2016, 264), isto é, assegurar um conteúdo mínimo de direitos 

elencados pelo Pacto por meio de prestações positivas, para que cada indivíduo possa usufruir 

do direito à saúde e viver dignamente. 

  Da aplicação do conteúdo mínimo para a real efetivação do direito à saúde pelos 

Estados-partes, o comentário 43, da observação geral nº 14 com base na Declaração de Alma-
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 Sobre o Protocolo Facultativo ao Pacto de direitos econômicos sociais e culturais, aprovado em 10 de 

dezembro de 2008, pela resolução da Assembleia Geral A/RES/63/117. Disponível em:  

http://direitoshumanos.gddc.pt/3_1/IIIPAG3_1_5.htm 



 

 

Ata de 1978112 e no Programa de Ação da Conferência Internacional sobre a População e o 

Desenvolvimento de 1994113, desenvolveu uma orientação fixando obrigações básicas para 

assegurar o mínimo de satisfação no que tange ao direito à saúde apontado pelo Pacto de 

1966. Acerca desse mínimo fundamental figuram as seguintes obrigações: a) Garantia de 

acesso aos estabelecimentos, bens e serviços de saúde de maneira não discriminatória, 

especialmente para os grupos vulneráveis ou marginalizados; b) assegurar uma alimentação 

essencial mínima, adequada e segura, e que garanta que ninguém padeça de fome; c) garantia 

de acesso à moradia com as condições básicas de saneamento e fornecimento de água potável; 

d) facilitar o acesso a medicamentos essenciais que figuram no programa da Organização 

Mundial da Saúde; e) zelar por uma distribuição igualitária de todas as instalações, bens e 

serviços de saúde; f) adotar e aplicar estratégias e planos de saúde pública elaborando e 

revisando periodicamente indicadores e bases de referência que permitam vigiar os 

progressos. 

 Além das obrigações mínimas citadas o Comitê também se dedica a apontar 

considerações específicas sobre enfermidades endêmicas e epidêmicas, e sobre certos grupos 

humanos que requerem atenção especial como por exemplo gestantes e crianças. O 

comentário 44 da Observação nº 14 orienta que: a) Os Estados dediquem atenção a saúde 

materna ( pré-natal e pós-natal) e na saúde infantil; b) que proporcionem imunização contra as 

principais doenças infecciosas daquela comunidade; c) Passem a transmitir educação e 

proporcionar acesso à informação relativa aos principais problemas de saúde da comunidade, 

com a inclusão de métodos de prevenção e combate às doenças; d) assegurem capacitação 

adequada ao profissional do setor da saúde, incluída educação em matéria de saúde e direitos 

humanos. 

  Nesse contexto, cabe aos Estados cumprir o rol de obrigações mínimas essenciais, 

indispensáveis a satisfação das necessidades dos indivíduos sob pena de violação do direito à 

saúde. Da aplicação progressiva de políticas públicas e medidas adotadas no tocante a 

                                                           
112 Artigo II "A necessidade de uma estratégia integral de saúde, que não só preste serviços de saúde, mas 

também aborde as causas sociais, econômicas e políticas subjacentes à doença”. Declaração de Alma-Ata, 

informe da Conferência Internacional sobre Atenção Primaria de saúde, celebrada em Alma-Ata de 06 á 12 de 

setembro de 1978. 
113 Informe da Conferência Internacional sobre a População e o Desenvolvimento, Cairo, setembro de 1994, 

capitulo I, resolução 1, capítulos VIII SAÚDE, MORBIDADE E MORTALIDADE.Assistência primária de 

saúde e o setor de assistência à saúde. 8.3. Os objetivos são: 

a) aumentar a acessibilidade, a disponibilidade, a aceitabilidade e a permissibilidade de serviços e facilidades de 

assistência à saúde para todos, de acordo com os compromissos nacionais de prover acesso à assistência básica 

de saúde para todos; b) aumentar a duração da vida saudável e melhorar a qualidade de vida de todos os povos e 

reduzir as disparidades na expectativa de vida dentro dos países e entre os países. 



 

 

concretude do direito à saúde, os Estados ficam proibidos de retrocessos, omissões e 

estagnações, utilizando o máximo de recursos disponíveis de acordo com sua capacidade 

econômica. 

 Apesar dos esforços das Cortes Internacionais de Direitos Humanos e do Comitê de 

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais em estabelecer obrigações mínimas para a garantia e 

efetivação do direito à saúde, outros direitos como água potável, saneamento, habitação, 

alimentação adequada e meio ambiente equilibrado, também devem ser satisfeitos. 

 A saúde como direito social, demanda dos Estados prestações positivas e progressivas 

através de políticas públicas ou programas de ações governamentais coordenadas entre si com 

o objetivo de implementar esse direito. Uma das dificuldades na efetivação do direito à saúde, 

decorre do fato de que as políticas públicas não são praticadas através de atos isolados ou por 

meio da abstenção da prática de determinados atos, ao contrário, requerem uma série de atos 

dos mais variados tipos reunidos pela convergência de metas e organizados num programa de 

longo prazo. 

 Assim, a saúde como direito humano e fundamental, encontra-se fortemente ligada a 

concretude de outros direitos e r aspectos econômicos, sociais, culturais e ambientais que 

impactam diretamente na qualidade de vida e condições das populações, e que vinculam o 

direito à saúde à determinantes sociais e ambientais. 

 

2 A DEFINIÇÃO DE SAÚDE COMO DIREITO HUMANO E FUNDAMENTAL 

 

 A definição tradicional de saúde da era moderna, relacionada à ciência médica 

ocidental é da “ausência de doenças”. Esse conceito já foi bastante debatido em virtude do seu 

caráter negativo e reducionista onde só os determinantes biológicos são considerados. 

 A Organização Mundial da Saúde em 1946, passou a reconhecer à saúde, como bem-

estar fisico, social e psíquico, superando definições puramente biomédicas. O conceito de 

saúde deixou de ser somente a perfeição morfológica, acompanhada da harmonia funcional, 

da integridade dos órgãos e da ausência de doenças. A Constituição da Organização Mundial 

da Saúde, dispõe no § 1º: “A saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, 

e não consiste apenas na ausência de doença ou de enfermidade.” 

  A visão de saúde adotada pela OMS traz uma característica positiva, pois abrange 

além dos fatores físicos outras dimensões em que se insere a vida humana, como aspectos 

psicológicos e sociais. Logo, saúde não significa só “estar saudável”, “não estar doente”, a 



 

 

expressão saúde, deve ser compreendida a partir de um amplo conjunto de elementos que 

envolvem diversos aspectos que correlacionam-se entre si.  

 Em 12 de setembro de 1978, a Organização Mundial da Saúde, durante a I 

Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde, foi formulada a Declaração de 

Alma-Ata, sendo considerada a primeira declaração internacional que despertou e enfatizou a 

importância da atenção primária em saúde, como a chave para uma promoção de saúde de 

caráter universal. Nessa conferência foi desenvolvido um novo conceito de saúde implicando 

o reconhecimento da saúde como direito humano básico obrigando aos Estados promovê-la e 

protegê-la:   

Saúde – estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não 

simplesmente à ausência de doença ou enfermidade – é um direito humano 

fundamental, e que a consecução do mais alto nível de saúde é a mais 

importante meta social mundial, cuja realização requer a ação de muitos 

outros setores sociais e econômicos, além do setor saúde. 

  

 O modelo proposto de atenção primária à saúde foi baseado na adesão de programas 

intersetoriais no âmbito interno do Estados. É a partir da declaração de Alma-Ata que se 

apresentam os determinantes sociais que passam compreender a interação da saúde com 

outros setores como a educação, alimentação, moradia, saneamento. Esta conferência 

destacou o peculiar relacionamento e interdependência da saúde com o desenvolvimento 

econômico e social, sendo a primeira causa e consequência da progressiva melhoria das 

condições e da qualidade de vida dos indivíduos. 

 Baseada nos progressos alcançados com a Declaração de Alma-Ata e às crescentes 

expectativas por uma nova saúde pública, foi realizada a I Conferência Internacional sobre 

promoção da saúde na cidade de Ottawa no Canadá. A Carta de Ottawa, documento elaborado 

durante essa conferencia, foi inspirada no modelo Lalonde114. Esse modelo ressaltou a 

importância de quatro fatores que atuam como reguladores dos agentes que causam as 

doenças são eles: fatores físicos, fatores sociais, atributos individuais (especialmente estilos 

de vida) e bagagem genética.( GOMES; MINAYO.2006, p.6)  Nesse sentido corrobora a 

Carta de Ottawa que:  

Para atingirmos um estado de completo bem-estar físico, mental e social, um 

indivíduo ou grupo deve ser capaz de identificar e realizar aspirações, satisfazer 

necessidades, e mudar e se adaptar ao meio. Saúde é, portanto, visto como um recurso 

para a vida diária, não objetivo de vida. Saúde é um conceito positivo que enfatiza 

recursos sociais e pessoais, assim como capacidades físicas.(OMS, 1986, p.5) 

                                                           
114 O Modelo Lalonde (1974),  foi um protótipo adotado pelo governo canadense em 1970, para a 

reorganização da área de saúde pública. Segundo o modelo a saúde se contrapõe a uma visão dominante da 

assistência eminentemente curativa, levando em conta o meio ambiente. 



 

 

 

  A Carta de Ottawa assegura que a saúde vai além de um estilo de vida saudável na 

direção de um bem-estar global. Tal assertiva passa a reivindicar dos indivíduos e das 

comunidades a capacidade de identificar seus problemas, satisfazer suas necessidades, 

modificando-se e adaptando-se ao meio em que vivem, aprendendo a cuidar da saúde para 

então melhorá-la. Esse documento aponta uma nova perspectiva, a interação da saúde com o 

meio ambiente, denominado Enfoque Ecos-sistêmico da saúde humana. (GOMES; 

MINAYO.2006, p.6) 

 Segundo o Enfoque Ecossistêmico, existem correlações muito próximas entre o 

desenvolvimento econômico, as condições ambientais e as doenças emergentes, com destaque 

para as decorrentes da poluição da água, do ar, do solo, da precarização das relações de 

trabalho e do ambiente doméstico. A saúde humana é dinâmica uma vez que depende do 

suporte ecológico oferecido pelos ecossistemas saudáveis, quer dizer, depende da boa relação 

do ser humano com o meio ambiente. 

 A carta de Ottawa foi muito importante, o deslocamento da questão da saúde para uma 

perspectiva não exclusivamente biológica, propiciou um grande avanço para a construção de 

um novo modelo que enfatizou a compreensão da saúde como direito humano e a necessidade 

de abordar os determinantes sociais e ambientais da saúde.  

 Com efeito, a Carta de Ottawa listou oito recursos fundamentais que se correlacionam 

com a saúde: paz, habitação, educação, alimentação, renda, ecossistema estável, recursos 

sustentáveis, justiça social e equidade. Logo, a Carta de Ottawa dispõe que a promoção 

da saúde não é de responsabilidade exclusiva do setor da saúde e de um estilo de vida 

saudável, requer uma base sólida de condições, pré-requisitos básicos que capacitem todas as 

pessoas a realizar seu potencial de saúde. 

Enfim, a saúde é produto e parte do estilo de vida e das condições de existência dos seres 

humanos no meio ambiente que vivem.  

 Logo, a definição de saúde deve ser pensada a partir de um sucessão de fatores 

determinantes e de direitos correlacionados, interdependentes e complementares. Desse modo, 

a saúde deve ser compreendida em seus múltiplos aspectos. Ela nunca será redutível a 

qualquer de suas dimensões, seja ela física, psicológica, individual ou coletiva, objetiva ou 

subjetiva, mas sim a partir de uma perspectiva transdisciplinar e totalizante. 

 

 



 

 

 

 4 DETERMINANTES SOCIAIS E AMBIENTAIS DA SAÚDE 

 

 De acordo com a Organização Mundial da Saúde os determinantes sociais da saúde 

incluem as condições mais gerais - socioeconômicas, culturais e ambientais de uma sociedade 

relacionando-se com as condições de vida e trabalho de seus membros. O reconhecimento dos 

determinantes Sociais da saúde -DSS- , como fatores de articulação das diferentes dimensões 

da vida, passou à compreender os modos e estilos de vida, derivados não só das escolhas 

pessoais, como também de fatores culturais, econômicos, políticos, sociais e ambientais ( 

BATISTELLA, p. 47) 

  Ainda, segundo a OMS, os determinantes sociais são os principais responsáveis pelas 

iniquidades em saúde, isto é, as diferenças injustas e evitáveis entre pessoas e países. As 

Iniquidades em saúde não são necessariamente desigualdades, elas estão relacionadas com 

injustiças que podem ser evitadas, prevenidas ou atenuadas.  

 As iniquidades tem suas raízes nos processos de estratificação social, estando 

vinculadas com a realidade socioeconômica e política da sociedade e com a posição social 

ocupada pelos indivíduos. Os estudos a partir dos DSS procuram mostrar que os melhores 

níveis de saúde das populações não estão nos países mais ricos, mas em países mais 

igualitários. Isso demonstra que as iniquidades em relação ao direito à saúde estão 

relacionadas com a estratificação socioeconômica da população. 

 A definição da OMS para o conceito de determinantes sociais da saúde torna claro o 

entendimento da saúde como um processo social e revela como aspectos sociais e decisões 

políticas impactam as condições de vida e saúde das populações, bem como a ocorrência de 

doenças. 

 No ano de 2005 a OMS, instituiu a Comissão Global sobre Determinantes Sociais da 

Saúde - CDSS, reconhecendo a saúde como uma das prioridade na agenda do 

desenvolvimento mundial. Seu objetivo foi promover no âmbito internacional a 

conscientização global da necessidade de combate às iniquidades que afetam a saúde das 

populações, e aumentar o apoio aos Estados-membros na implementação e abordagem dos 

problemas de saúde, enfrentando as raízes das dificuldades sociais que provocam o 

adoecimento humano. De acordo com Álvarez (2015, p.843): “a conformação da CDSS 

constitui um triunfo contra o paradigma dominante que entende a saúde como instrumento 

impulsor do crescimento econômico ao invés de um direito e valor humano intrínseco”. 



 

 

 A análise dos determinantes sociais de saúde permite intervenções no sentido de 

ampliar políticas púbicas que possam reduzir as iniquidades consideradas injustas e avançar 

para políticas de saúde com mais equidade, garantindo a efetividade do direito à saúde.  

 Nos últimos anos vários modelos conceituais foram elaborados para mostrar como os 

determinantes sociais e ambientais influenciam e contribuem na geração das iniquidades na 

saúde. Segundo a Equipe de equidade em saúde da organização mundial, cada um dos 

modelos trouxe uma contribuição importante, porém nenhum deles conseguiu esclarecer 

integralmente a relação dos determinantes sociais com a saúde.  

  Nesse cenário, a Equipe de equidade em saúde da OMS elaborou uma proposta de um 

novo modelo conceitual para o desenvolvimento e implementação para a Comissão de 

determinantes sociais em saúde da OMS ( figura 1). A combinação de elementos dos 

diferentes modelos e a incorporação do sistema de saúde como um determinante social da 

própria saúde constituem esse novo modelo. 



 

 

 Analisando esse novo modelo, os determinantes estruturais das iniquidades sociais em 

saúde, são descritos como mecanismos de estratificação socioeconômica, em outras palavras, 

são os motores estruturais das condições de vida, são eles que geram e reforçam hierarquias 

sociais que definem o poder, o acesso a recursos por meio da educação, do trabalho e da 

renda. ( ALVAREZ, 2015, p. 844) O modelo mostra que a posição socioeconômica de uma 

pessoa influencia sobre a saúde, mas esse efeito não é direto, ou seja, a posição 

socioeconômica tem influência através dos determinantes intermediários e que são definidos a 

partir das condições materiais de vida, como a situação profissional, moradia, circunstâncias 

psicossociais e também fatores comportamentais como exposição a fontes específicas de 

riscos.  

 O modelo apresentado supõe que indivíduos de grupos socioeconômicos inferiores 

vivem em circunstâncias materiais menos favorecidas, adotando comportamentos mais 

prejudiciais para a saúde em comparação com os indivíduos mais privilegiados. No entanto, 

essa não é uma opção individual mas é fruto da sua inserção na hierarquia social. 

 O sistema de saúde, novo elemento incorporado ao modelo (pela equipe de equidade 

da OMS), comprova que o pleno acesso e utilização de serviços de saúde são essenciais para 

o gozo de uma boa saúde. O sistema de saúde é em si um determinante social intermediário, 

ele influencia os efeitos de outros determinantes sociais é e influenciado por estes. O pleno 

acesso ao sistema de saúde garante aos indivíduos que dele necessitem, como por exemplo, na 

reabilitação e reinserção na sociedade, não levando-os a degradação social, no caso de serem 

afetados por doenças que subtraiam sua capacidade físicas e psíquica. 

 Além da questão dos determinantes sociais e das iniquidades em saúde, as questões 

ambientais também devem ser incorporadas por todos os países de forma intersetorial. A 

Comissão entende que os efeitos das mudanças climáticas e o comprometimento da 

integridade dos ecossistemas naturais tem profundas implicações para a vida e a saúde das 

populações com mais ênfase aos pobres e vulneráveis. O direito a um meio ambiente saudável 

como declarado na resolução 45/94 da Assembleia Geral da ONU invoca que as pessoas tem 

o direito “(…) a viver num ambiente adequado para a sua saúde e bem- estar.” A água, ar 

limpo e alimentação adequada estão relacionados com um ambiente saudável e a realização 

do direito à saúde. Cabe ressaltar que mais de um terço das doenças é atribuída à causas 

ambientais segundo levantamento da OMS em 2006. 

 Vários documentos internacionais de direitos humanos como a Carta Africana dos 

Direito Humanos e dos Povos e o Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre direitos 



 

 

Econômicos, Sociais e culturais apontam para a forte ligação entre as questões que envolvem 

a saúde ao meio ambiente. 

 Portanto, verifica-se de forma clara como os determinantes sociais e ambientais atuam 

sobre a saúde dos indivíduos. Os fatores relacionados às condições de vida e de trabalho, a 

disponibilidade de alimentos e acesso a bens e serviços como saneamento, educação entre 

outros, apontam que as pessoas em desvantagem social correm um risco diferenciado, 

estabelecido por condições socioeconômicas desfavoráveis, determinadas de acordo com sua 

posição social. 

  Analisando os determinantes sociais e ambientais, percebe-se que eles atravessam 

todas as dimensões da vida do indivíduos, desde os níveis mais amplos, em que são analisadas 

as questões econômicas, até os níveis mais íntimos onde são analisadas as características 

pessoais, culturais e comportamentais. 

 Há que se enfatizar que o direito à saúde deve ser entendido como um direito à fruição 

de uma gama de acesso de bens, serviços e condições necessárias à realização do mais alto 

nível de saúde. Para a efetividade do direito à saúde faz-se necessário considerar o amplo 

espectro de direitos como determina o artigo 12 do PIDESC.  

 O direito à saúde não está restrito apenas ao atendimento e cuidados médicos 

disponíveis, o direito à saúde deve ser implementado através do encadeamento de medidas e 

direitos, por meio da execução de políticas públicas intersetoriais que contemplam diferentes 

dimensões da vida, que vão desde a prevenção, promoção e acesso aos serviços de saúde, 

assim como pela satisfação de outros direitos igualmente garantidos como água limpa, 

habitação, educação, meio ambiente equilibrado. 

  A compreensão de uma leitura interdisciplinar da realidade e das dimensões que 

compreende diversos fatores de risco e as suas interações que determinam as doenças, é capaz 

de produzir uma melhor compreensão do conteúdo e alcance do direito à saúde. A violência, 

as injustiças sociais, a discriminação, a falta de moradias adequadas, de infra-estrutura e 

planejamento, fazem parte de um conjunto de riscos que evidenciam a relação indireta de 

causa e efeito para o surgimento de doenças. 

 

 

 

 

 



 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A saúde como direito humano e fundamental tem o seu conteúdo e alcance revelado 

por meio da implicação, do reconhecimento e da inserção de diversos elementos e direitos 

humanos que  se articulam nas diferentes dimensões da realidade da vida humana.   

 O direito à saúde é de uma supremacia lógica, sem saúde não há que se pensar em 

vida, ou outros direitos. As novas sociedades tem incorporado novas condições e expectativas 

de vida. Essa nova realidade tem feito com que a saúde estreite seus laços cada vez mais com 

aspectos da vida incorporando transformações, contextualizando e identificando fatores e 

direitos possibilitando uma abordagem integradora e dinâmica da saúde. 

 A efetividade do direito a saúde é uma construção que demanda diversas intervenções  

articuladas entre si e que abarcam níveis que vão desde a prevenção, promoção e assistência, 

até a concretude de outros direitos humanos que assegurem aos indivíduos condições dignas 

de vida, e oportunidades iguais para que as pessoas possam ser saudáveis. 

 É através dos determinantes sociais e ambientais que se reconhece as interações entre 

os diferentes direitos humanos e o direito humano à saúde. Uma das dificuldades na 

efetivação da saúde como direito humano e fundamental encontra-se na ideia de que à saúde 

não pode ser promovida sob uma única ótica e direção, ela é um sistema complexo, que deve 

ser analisado a partir de um sistema maior que interage com outros subsistemas e que 

interagem entre si. 

 As observações emitidas pelo Comitê de Direitos Econômicos Sociais e Culturais são 

de grande valia. Elas tem orientado o caminho que os Estados devem percorrer para a 

concretude do direito a saúde. É por meio dessas observações que também se verifica que o 

direito à saúde é efetivado quando outros direitos humanos fundamentais também são 

concretizados, mostrando mais uma vez que a saúde como direito humano e fundamental é 

atravessada por uma gama de direitos e fatores que se correlacionam.  
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RESUMO 

 

Este artigo busca analisar as políticas públicas implementadas para resolver o problema da 

acessibilidade na região administrativa central da cidade de Bertioga. Há a necessidade de 

observar as alterações evolutivas no cenário urbano central quanto à questão da mobilidade de 

pessoas com deficiência de forma inclusiva. Para atingir os objetivos propostos dividimos 

nossa análise nos seguintes tópicos: 1) Identificação do problema da acessibilidade por meio 

do diagnóstico dos aspectos históricos, jurídicos e socioculturais; 2) Análise dos marcos 

legais do desenvolvimento urbano, de regulamentação da mobilidade urbana e da 

acessibilidade, tais como: Política Nacional de Desenvolvimento Urbano (PNDU), do ano de 

2004, Política Nacional de Mobilidade Urbana (Lei Federal n. 12.587/2012), bem como a 

Resolução do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) n. 738/2018; 3. Análise da 

solução implantada para a mobilidade urbana. Trata-se de uma pesquisa de natureza 

qualitativa, de corte transversal, do tipo explicativa-descritiva, de revisão bibliográfica e 

documental, com base de dados municipal em ambiente virtual, de órgãos oficiais do poder 

público nas esferas de governo. Adotamos o modelo do ciclo de políticas públicas, 

amplamente consolidado na literatura específica, como metodologia de análise, delimitando 

nosso estudo nas seguintes fases: identificação do problema público; análise das soluções 

propostas a partir do levantamento dos marcos legais; análise das soluções implementadas e 

proposição de algumas recomendações.   

 

Palavras chave: Acessibilidade. Proteção dos direitos. Espaços públicos. 

 

 

ABSTRACT 

 

This article seeks to analyze the public policies implemented to solve the problem of 

accessibility in the central administrative region of the Bertioga city. There is a need to 
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observe the evolutionary changes in the central urban scenario regarding the issue of the 

mobility of people with disabilities in an inclusive way. In order to achieve the proposed 

objectives, we divided our analysis into the following topics: 1) Identification of the problem 

of accessibility through the diagnosis of historical, juridical and socio-cultural aspects; 2) 

Analysis of the legal frameworks of urban development, regulation of urban mobility and 

accessibility, such as: National Urban Development Policy (PNDU), 2004, National Urban 

Mobility Policy (Federal Law 12,587 / 2012) , as well as the Resolution of the National 

Traffic Council (CONTRAN) n. 738/2018; 3. Analysis of the solution implemented for urban 

mobility. It is a research of a qualitative nature, cross-sectional, explanatory-descriptive type, 

bibliographical and documentary revision, based on municipal data in virtual environment, of 

official organs of the public power in the spheres of government. We adopted the model of 

the public policy cycle, broadly consolidated in the specific literature, as a methodology of 

analysis, delimiting our study in the following phases: identification of the public problem; 

analysis of the solutions proposed from the legal frameworks survey; analysis of the 

implemented solutions and proposition of some recommendations. 

 

Keywords: Accessibility. Protection of rights. Public spaces. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Este artigo busca analisar as políticas públicas implementadas para resolver o 

problema da acessibilidade na região administrativa central da cidade de Bertioga, com foco 

nas medidas adotadas pelo poder público na garantia do direito fundamental constitucional de 

mobilidade da pessoa relacionado com a dignidade da pessoa humana, sobretudo, do portador 

de deficiência física. Há a necessidade de observar as alterações evolutivas no cenário urbano 

central quanto à questão da mobilidade de pessoas com deficiência de forma inclusiva.  

Para atingir os objetivos propostos dividimos nossa análise nos seguintes tópicos: 1) 

Identificação do problema da acessibilidade por meio do diagnóstico dos aspectos históricos, 

jurídicos e socioculturais; 2) Análise dos marcos legais do desenvolvimento urbano, de 

regulamentação da mobilidade urbana e da acessibilidade, tais como: Política Nacional de 

Desenvolvimento Urbano (PNDU), do ano de 2004, Política Nacional de Mobilidade Urbana 

(Lei Federal n. 12.587/2012), bem como a Resolução do Conselho Nacional de Trânsito 

(CONTRAN) n. 738/2018; 3. Análise da solução implantada para a mobilidade urbana e 

acessibilidade na cidade de Bertioga.  

Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa, de corte transversal, do tipo 

explicativa-descritiva, de revisão bibliográfica e documental, com base de dados municipal 

em ambiente virtual, de órgãos oficiais do poder público nas esferas de governo. Adotamos o 

modelo do ciclo de políticas públicas, amplamente consolidado na literatura específica, como 



 

 

metodologia de análise, delimitando nosso estudo nas seguintes fases: identificação do 

problema público; análise das soluções propostas a partir do levantamento dos marcos legais; 

análise das soluções implementadas e proposição de algumas recomendações.   

 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA PÚBLICO 

 

Secchi (2016b, p. 2) traz uma definição enxuta, clara e objetiva ao conceituar 

políticas públicas dizendo que “política pública é uma diretriz elaborada para enfrentar um 

problema público”, que “se materializa com instrumentos concretos como, por exemplo, leis, 

programas, campanhas, obras, prestação de serviços, subsídios, impostos e taxas, decisões 

judiciais entre muitos outros” (2016a, p. 5). O autor observa ainda que a diferença entre 

problema público e política pública estão em suas atribuições, ou seja, um (o primeiro) é onde 

se intenta chegar, o segundo como se concretizará esta intenção. (SECCHI, 2016a) 

Rodrigues (2015) esclarece que política pública pode ser entendida como um 

processo no qual existem vários grupos com interesses, valores e objetivos divergentes que 

deliberam coletivamente condicionando todo o conjunto social, compartilhado entre os 

membros da sociedade. 

Tem-se no processo de Políticas Públicas grandes fases: propositura (formulação de 

soluções), execução (implementação) e controle (avaliação) (LIMA; D’ASCENZI, 2013). 

Secchi (2016b) destaca que não há consenso entre os autores quanto ao número de fases do 

chamado modelo do ciclo de políticas públicas, pondendo variar de três a sete fases: “1) 

identificação do problema, 2) formação da agenda, 3) formulação de alternativas, 4) tomada 

de decisão, 5) implementação, 6) avaliação, 7) extinção”. (SECCHI, 2016a, p. 43). 

O problema em foco neste estudo é o da mobilidade urbana, sobretudo, do deficiente 

físico, tendo por objetivo fazer um levantamento dos marcos legais que possibilitam a 

formulação de soluções, ou seja, de políticas públicas de mobilidade do pedestre no contexto 

do desenvolvimento local da cidade de Bertioga. 

Pela sistemática Kelsiana a Constituição brasileira de 1988, conhecida largamente 

como a constituição cidadã por assumir papel garantidor de direitos em pé de igualdade para 

grupos distintos de pessoas, cuidou com especial atenção da positivação do regramento da 

igualdade para todos (aquela estampada no caput do art. 5.º), como o ponto central orientador 

de todo o restante do texto maior nacional. 



 

 

Nesta linha se amolda da questão da liberdade de “locomoção no território nacional 

em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou 

dele sair com seus bens” (BRASIL, 1988, art. 5
o
, inc. XV) o que deveras nesta sequência 

norteia a regra da não discriminação especificamente no trato com a liberdade de locomoção 

das pessoas no interior do país em todos os lugares: Estados; Regiões Metropolitanas; 

Municípios, inclusive suas subdivisões microrregionais incluindo os bairros, ruas e até a 

fração destas, neste caso as calçadas (objeto deste artigo científico). 

Sendo ratificada a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, através 

do Decreto 6949/2009, nos moldes da regra constitucional sobre a interiorização das normas 

internacionais sobre direitos humanos no ordenamento jurídico brasileiro. (BRASIL, 1988, 

art. 5
o
, §3

o
) 

A liberdade de locomoção do pedestre, em especial, o deficiente físico nas ruas da 

cidade de Bertioga começa a chamar a atenção dos atores sociais – pessoas que, direta ou 

indiretamente, influenciam ou são influenciadas pelas políticas públicas, neste caso de 

mobilidade urbana do cidadão na condição de pedestre. 

“O Estado, para desenvolver as atividades e os serviços públicos, o faz por meio de 

atores, pessoas, organizações e instituições encarregadas de prover as pessoas de todos os 

direitos previstos no texto constitucional”. (LIBERATI, 2013, p. 82) 

 

2. MARCOS LEGAIS  

 

Quando se fala em desenvolvimento local é por demais necessário que se tenha em 

mente que o crescimento demográfico, por sua natureza expansiva e ocupacional, por si só já 

é capaz de gerar mudanças consideráveis na vida da sociedade, uma vez que peculiaridades 

locais são provedores naturais de, em maior ou menor grau, problemas sociais urbanos que 

exigem o conhecimento de políticas públicas para o exercício do múnus público. 

Pensar em desenvolvimento local é, antes de tudo, pensar na própria cidade, no 

planejamento da ocupação e uso dos espaços urbanos num contínuo processo de 

desenvolvimento legal, “desenvolvimento tem a ver com o crescimento de ativos sociais” 

(BONINI; ALMEIDA-SCABBIA, 2017, p. 20), quanto mais o desenvolvimento for objeto de 

estudos e análises, mais haverá aprimoramento e assim “um retorno social, cultural, ambiental 

e econômico”. (ibidem)  



 

 

Entendido inicialmente a conceituação básica de políticas públicas é necessário o 

entendimento de que estas são, de certa forma, respostas a certas conjunturas da vida da 

coletividade, especialmente hoje devido à dinâmica das movimentações cotidianas da 

sociedade com novos desafios que urgem por soluções mais eficazes, o que pode nos levar a 

repensar e reorganizar nossas formas de ser, estar, pensar e fazer as coisas 

em uma velocidade e intensidade até então não, vivenciadas, questões estas 

que interferem nas dinâmicas sociais, educacionais e culturais, questões que 

[...] abordam as dinâmicas sociais em múltiplas dimensões (FRANCO, 2017, 

p. 286). 

Aqui deve-se ressaltar que a Carta Magna brasileira, em seu artigo 182, apregoa que 

“A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal [...] tem por 

objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-

estar de seus habitantes”. (BRASIL, 1988) 

A temática do desenvolvimento urbano, diante da constituição social adotada pelo 

homem ao redor do mundo, passa pelas regras de direito, isto é, pelo sistema jurídico legal 

cujo qual funciona como elemento norteador do comportamento humano nas suas mais 

diversas dimensões. Aqui as atenções se voltam para a questão da acessibilidade na cidade de 

Bertioga, a partir da edição da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano (PNDU) no ano 

de 2004, delineando melhores recortes com a publicação da Lei Federal 12.587, de 03 de 

janeiro de 2012, que instituiu as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana. 

A Política Nacional de Desenvolvimento Urbano deu “seu passo inicial em 2003 na 1ª 

Conferência Nacional das Cidades, quando foram definidos pelos 2510 delegados eleitos nas 

reuniões realizadas em todo o país os princípios e diretrizes da política urbana brasileira”. 

(BRASIL, 2004) 

Da Carta da República de 1988 deriva o arcabouço normativo legal voltado à proteção 

aos deficientes
118

, cujo conteúdo disposto estabelece condicionantes do desenvolvimento da 

atividade estatal no exercício do múnus público, assim como pela sociedade quanto seu 

comportamento frente ao problema público da mobilidade da pessoa nesta condição. 

Consta no artigo 2º, inciso II, da Lei no 10.098, de 19 de dezembro de 2000, 

(promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade 

reduzida), a definição de barreiras de acessibilidade como sendo “qualquer entrave” à 

circulação da pessoa humana 
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qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça 

a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de 

seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, à 

comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à circulação com 

segurança, entre outros. (BRASIL, 2000) 

A Política Nacional de Mobilidade Urbana - Lei 12.587/2012 em seu artigo 5º, 

apresenta dentre seus princípios: “VII - justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do 

uso dos diferentes modos e serviços; VIII - equidade no uso do espaço público de circulação, 

vias e logradouros; e IX - eficiência, eficácia e efetividade na circulação urbana”. (BRASIL, 

2012) 

O Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN, através do Conselho Nacional 

de Trânsito – CONTRAN, edita em 2014 a Resolução 495, onde estabelecia regras próprias 

para a instalação de faixa elevada para travessia de pedestres. Em linha evolutiva, neste ano 

de 2018, o CONTRAN edita nova Resolução, revogando as regras contidas na anterior, sob o 

fundamento de “melhoria  das  condições  de  acessibilidade,  conforto  e  segurança na 

circulação e travessia de pedestres” (BRASIL, 2018), surgindo assim novo problema público, 

os municípios deverão adequar-se à nova realidade normativa. 

 

3. MOBILIDADE URBANA E ACESSIBILIDADE NO MUNICÍPIO DE BERTIOGA  

 
Notadamente num país de dimensões continentais, que é o caso do Brasil, com seus 

vinte e seis Estados e um Distrito Federal, de forma que este se subdivide em  trinta e uma 

regiões administrativas não autônomas que integram a periferia do DF – a última “Fercal” 

criada em 2012, através da Lei Distrital 4.745/12 –, aqueles (Estados) se subdividem em 

5.570 municípios espalhados pelas cinco regiões brasileira: norte, nordeste, centro-oeste, 

sudeste e sul. 

Criado no ano de 1992, através da Lei 7.664/1991, o Munícipio de Bertioga (antes 

distrito de Santos) em seu quinto ano de emancipação político-administrativa passa a integrar 

a região metropolitana da baixada santista com a edição da Lei Complementar 815/1996, pelo 

Governo do Estado de São Paulo. Num processo desmembramento territorial e integração 

regional esta é a mais nova cidade da Região Metropolitana da Baixada Santista – RMBS. 

Hoje, com vinte e sete anos de emancipação político-administrativa, Bertioga se vê, 

assim como tantos outros municípios da costa leste brasileira, diante do problema da gestão 

dos espaços públicos. 



 

 

Com quatrocentos e oitenta e dois quilômetros quadrados de extensão territorial, 

correspondente à 20,3% (vinte por cento) do total da RMBS, Bertioga é, geograficamente, o 

segundo maior município desta região, estando atrás apenas da cidade de Itanhaém. 

Bertioga é a cidade da RMBS, localizada mais ao norte, próximo ao do estado do Rio 

de Janeiro, perfazendo limite territorial com as cidades vizinhas: São Sebastião; Salesópolis; 

Biritiba Mirim; Mogi das Cruzes; Santos; Guarujá e também com o Oceano Atlântico, 

conforme demonstrado no mapa abaixo: (DIOCESE DE SANTOS, 2014) 

 

Por derradeira divisão espaço-geográfica, quanto à localização do objeto de estudos 

desde ensaio, tem-se o município de Bertioga com suas divisões internas em regiões e bairros, 

conforme Lei Complementar 99/2013, que alterou o sistema descentralizado de bairros 

transformando-os em quatro grandes regiões administrativa – Região Administrativa Sul 

(RA1 SUL); Região Administrativa Central (RA2 CENTRAL); Região Administrativa Média 

(RA3 MÉDIA) e; Região Administrativa Norte (RA4 NORTE) –,  além do natural 

posicionamento físico junto ao oceano atlântico, alterando o sistema descentralizado de 

bairros para um novo sistema regionalista. (BERTIOGA, 2013) 

A cidade de Bertioga é a primeira cidade localizada no Litoral Norte do Estado de São 

Paulo e possui como vias de acesso as Rodovias Governador Mário Covas (Rod. Rio-Santos) 

e a Dom Paulo Rolim Loureiro (Rod. Mogi-Bertioga). Possui área territorial de 491,546 km², 

dos quais trinta e três quilômetros composto por orla de praia com acesso à população, hoje 

estimada em 61.736 pessoas (IBGE, 2010) , tendo como densidade demográfica (ibidem) 

97,21 hab/km². 



 

 

Se por um lado há nesta sistemática urbana, as microrregiões comuns a todos os 

aglomerados urbanos: loteamentos; quadras; logradouros públicos (ruas e avenidas) e praças, 

por outro lado, no caso específico da cidade de Bertioga, por ser um município litorâneo com 

grande extensão territorial nos sentidos norte e sul, é banhada pelo mar de ponta a ponta 

possuindo várias praias.  

 

3.1 AS PASSAGENS DE PEDESTRES 

 
A Lei 10.098 de 2000 que estabelece as normas gerais e dos critérios básicos voltados 

a promoção da acessibilidade de pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade 

reduzida: “os elementos do mobiliário urbano deverão ser projetados e instalados em locais 

que permitam sejam eles utilizados pelas pessoas portadoras de deficiência ou com 

mobilidade reduzida”. (BRASIL, 2000, art. 10) 

Portanto projetos de pavimentação de logradouros urbanos, em que pese outros apelos, 

o traçado das vias urbanas sobretudo as passagens de pedestre, devem considerar 

indubitavelmente os itinerários de forma a não cercear o direito constitucional de livre 

locomoção. 

Para que não haja dúvidas o código de trânsito brasileiro, a Lei 9.506/67 em seu anexo 

I conceitua calçada como: “parte da via, normalmente segregada e em nível diferente, não 

destinada à circulação de veículos, reservada ao trânsito de pedestres e, quando possível, à 

implantação de mobiliário urbano, sinalização, vegetação e outros fins”. (BRASIL, 1997, 

anexo I) 

Nesta linha “PASSEIO - parte da calçada ou da pista de rolamento, neste último caso, 

separada por pintura ou elemento físico separador, livre de interferências, destinada à 

circulação exclusiva de pedestres e, excepcionalmente, de ciclistas”.(BRASIL, 1997, anexo I) 

Objetivando a padronização das soluções de engenharia de tráfego, preceituada no 

artigo 91 do CTB, o CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO – CONTRAN, órgão 

responsável em estabelecer a regulamentação normativa dos postulados no código nacional de 

trânsito como consta do artigo 12 do referido diploma, no ano de 2014 editou a Resolução 

495/14, cuja qual trazia regras específicas para a implantação de faixa elevada ligando uma 

calçada a outra para travessia de pedestres. 

O estabelecimento das condicionantes tinha como fundamentação justamente a 

“necessidade de melhoria das condições de acessibilidade, conforto e segurança na circulação 



 

 

e travessia dos pedestres nas vias públicas” (BRASIL, 2014), além da necessidade de 

propiciar aos condutores de veículos automotores uma maior visibilidade do local da travessia 

de pedestres. 

No ano de 2015 o município de Bertioga, em consonância com a evolução 

assecuratória dos direitos de liberdade de locomoção do cidadão na condição de pedestre, 

sobretudo do portador de deficiência física, editou o decreto 2.275, cujo qual apresentou, em 

seu primeiro artigo, exigências para a concretude do direito da livre circulação dos deficientes 

físicos no sistema viário da cidade, estabelecendo que os passeios públicos “não deverão 

sofrer desníveis ou conter degraus de qualquer espécie,” (BERTIOGA, 2015, art. 1º) 

ressalvados nos casos de acesso de veículos e de mobilidade “para promover o confortável 

uso de deficientes físicos”. (ibidem) 

Em consulta ao sistema de acesso público quanto às informações de segurança no 

trânsito do Governo do Estado de São Paulo “Movimento Paulista de Segurança no Trânsito”, 

nos últimos anos ocorre um aumento de mortes no trânsito da região de baixada santista, já 

em Bertioga, apesar do aumento populacional local, ocorre exatamente o inverso, ou seja, há  

diminuição de mortes no trânsito. (SÃO PAULO, 2018) 

Bertioga e Praia Grande são as duas cidades com maior crescimento 

populacional na Baixada Santista no último ano. De acordo com a lista 

atualizada da quantidade de habitantes de cada cidade do Brasil, divulgada 

nesta quarta-feira (30) pelo Diário Oficial da União, com base em dados do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em um ano, os dois 

municípios ganharam mais de 6,6 mil habitantes. 

Em termos absolutos, Praia Grande responde por um terço da elevação total. 

A Cidade, que em 2016 tinha 304.705 habitantes, ganhou 5.319 novos 

moradores. Já Bertioga, que em 2016 tinha 57.942 habitantes, tem agora 

59.297. (A TRIBUNA, 2017) 

 

Fonte: Google Maps (GOOGLE 

MAPS, 2017a). Faixa Elevada: 

Avenida 19 de Maio- Bertioga/SP 

 

 

 

 

De um lado a Resolução CONTRAN 495/2014 que estabelecia entre seus critérios 

limitadores da implantação das faixas elevadas de pedestres, não poderia se implantada em 



 

 

locais onde houvessem: “I – rampa com declividade superior a 6%; II – curva ou interferência 

que impossibilite a boa visibilidade do dispositivo ou de sua sinalização; III - pista não 

pavimentada, ou inexistência de calçadas; IV – ausência de iluminação pública ou específica”.  

De outro lado a Resolução CONTRAN 738/2018, além de revogar por completa a 

495/2014, trouxe novas exigências, para a implantação das faixas elevadas de travessia de 

pedestres, dentre outros: “(...) VI – em  trecho  de  pista  com  mais  de  duas  faixas  de  

circulação,  exceto  em  locais justificados por estudos de engenharia;(...) XII – em esquinas a 

menos de 12m do alinhamento do bordo da via transversal, exceto quando justificado por 

estudo de engenharia”. 

Como um indispensável aspecto dos processos de efetivação de políticas públicas, 

citamos o caso das faixas elevadas de passagens de pedestres localizadas na região 

administrativa central do município de Bertioga,  frente às determinações contidas na 

Resolução 495/2014 – CONTRAN, que intrinsicamente exige do Poder Público local uma 

decisão cujos efeitos podem impactar diretamente no direito de locomoção da pessoa humana 

na qualidade de pedestre, sobretudo na condição de deficiente físico. 



 

 

Fonte: Google Maps (GOOGLE MAPS, 2017b) – Avenida Anchieta, Bertioga/SP – rampa de acesso 

Fonte: Google Maps (GOOGLE MAPS, 2017a) – Avenida 19 de Maio, 

Bertioga/SP – faixa elevada  

A municipalidade vê-se agora diante da fase da tomada de decisão – ciclo de política 

pública de Secchi (2016a) – em consonância à mais recente legislação do CONTRAN (Res. 

738/2018) que traz novas exigências à implantação das faixas elevadas, em detrimento da 

Resolução 495/2014, ou seja, Bertioga, assim como os demais municípios brasileiros, diante 

da atual normativa, poderá decidir, dentre as formulações de alternativas – ciclo de políticas 

públicas (SECCHI, 2016a): 

a) manutenção do status quo, que, no entanto, cabe observar o disposto na Resolução 

738/2018 o limite temporal máximo até 30 de junho de 2019 (art. 8º da referida 

norma); 

b) retirada das atuais faixas elevadas de pedestre e sua reimplantação de acordo a 

nova resolução; 

c) retirada das atuais faixas elevadas substituindo-as por rampas de acesso; 



 

 

d) retirada das atuais faixas elevadas e a criação de novo modelo para o auxílio à 

mobilidade urbana de pedestres, em especial os deficientes físicos. 

Cabe ressaltar que “a tomada de decisão representa o momento em que os interesses 

dos atores são equacionados e as intenções (objetivos e métodos) de enfrentamento de um 

problema público são explicitadas”. (SECCHI, 2016a, p. 51) 

 

CONCLUSÃO 

 

É notório que ações do poder público local devem caminhar no sentido assecuratório 

do direito de mobilidade do pedestre, em especial a do deficiente físico, no quesito à 

mobilidade nas vias públicas, sobretudo nas calçadas e passagens de pedestres na área central 

administrativa do município de Bertioga.  

Deve-se observar que o próprio CTB traz algumas ideias conceituais que aqui 

destacamos que jamais devem ser pensadas única e exclusivamente na fluidez do tráfego em 

detrimento do sacrifício do direito de ir e vir do pedestre e muito menos da segurança destes, 

situação esta consagrada intrinsecamente nos ditames constitucionais da dignidade da pessoa 

humana. Lembramos que o pedestre, por suas características naturais, é a parte mais frágil do 

sistema viário urbano, especialmente na condição de deficiente físico. 

Visto que o próprio Código de Trânsito considera como condições seguras para o 

trânsito como sendo um direito de todos e dever do Estado, representado por seus órgãos e 

entidades integrantes do sistema nacional de trânsito, com competência em suas respectivas 

circunscrições para adotar medidas garantidoras desse direito. 

O que se alinha com a regra constitucional de competência administrativa comum 

aos entes federados para tratar de assuntos voltados para implantação de políticas de 

segurança no trânsito, sobretudo quanto a questão da mobilidade do pedestre especialmente 

na condição de deficiente físico. 
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ALGAS: Presença e Cultivo Sustentável no Costão Rochoso do Mosaico Juréia-

Itatins, Praia Barra do Una, Peruíbe – SP 
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RESUMO 

 

 Costão rochoso é o nome dado ao ambiente costeiro formado por rochas situado na 

transição entre os meios terrestre e aquático. O costão rochoso presente na praia da 

Barra do Una, em Peruíbe/SP, atua como um bom substrato para uma flora marinha 

diversificada, entre as quais destacam-se as algas. Estas têm a capacidade de produzir 

diversos produtos da mais alta qualidade. A demanda mundial de produtos a partir de 

algas faz com que o homem cada vez mais as produza de forma artificial. Este trabalho 

teve por objetivo didático de identificar e classificar as espécies de macroalgas 

existentes no costão rochoso, assim como sugerir ações para instalação de  “fazendas” 

de cultivo de algas como alternativa econômica para região e mitigação de atividades 

predatórias. 

    

Palavras-CHAVE: Macroalgas. Algacultura. Zonação. Biocombustível. 

 

ABSTRACT 

  

Rocky coast is the name given to the coastal environment formed by rocks located in 

the transition between the terrestrial and aquatic means. The rocky shore present in the 

beach of Barra do Una, in Peruíbe / SP, acts as a good substrate for a diverse marine 

flora, among which the algae stand out. These have the ability to produce various 

products of the highest quality. The world demand for products from algae causes man 

to increasingly produce them artificially. The objective of this work was to identify and 

classify existing macroalgae species in the rocky shore, as well as to suggest actions for 

the establishment of algae farming "farms" as an economic alternative for the region 

and mitigation of predatory activities. 

 

KEYWORDS: Macroalgae. Algaculture. Zonation. Biofuel. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Os hábitats costeiros bentônicos estão entre os ambientes marinhos mais 

produtivos do planeta. Dentre os ecossistemas presentes nas regiões entremarés e 
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hábitats da zona costeira, os costões rochosos são considerados um dos mais 

importantes, por abrigarem um grande número de espécies de grande importância 

ecológica e econômica (De Almeida, 2008, p. 19). 

O costão rochoso presente na praia da Barra do Una, em Peruíbe/SP, atua como 

um bom substrato para uma flora marinha diversificada. Um dos principais 

representantes desta flora são as algas, muitas podem ser observadas a olho nú.  

 

Figura 1 Visão da Praia do Una, Peruíbe-SP (Fonte: Arquivo pessoal). 

 

Fonte2: Arquivo pessoal. 

 

Quando se consideram organismos marinhos, pode-se fazer uma distinção 

quanto a faixa do litoral que ocupam. O litoral pode ser dividido em supra, meso e infra-

litoral. O supra-litoral corresponde a faixa mais alta do litoral, aquele que não fica 

submerso, só recebe alguns respingos. O meso-litoral corresponde a faixa entre a 

flutuação das marés. O infra-litoral corresponde a faixa que nunca fica exposta ao ar. A 

essas faixas se dá o nome de zonação (Coutinho, 2002 p.147-157).  

Em costões rochosos, a distribuição das algas é determinada por fatores 

biológicos como herbivoria e competição. Além destes, o hidrodinamismo local e 

parâmetros físico-químicos da água do mar como temperatura, salinidade, 

transparência e concentração de nutrientes também são fatores determinantes (Pinto, 

2009). 

Algas são organismos eucariotos que possuem clorofila a e um talo não 

diferenciado em raiz, caule ou folhas, com hábito predominantemente aquático. Neste 



 
 

 
 

 

ambiente, as algas podem fazer parte dos bentos (indivíduos fixos no substrato) ou 

plâncton, indivíduos suspensos na água (Oliveira-Filho, 1977).  

Além da importância ecológica, muitas algas marinhas também são utilizadas ao 

redor do mundo como alimento, fertilizantes, fonte de biomassa para a produção de 

biocombustíveis e, ainda, como insumos para a extração de metabólitos secundários e 

ficocolóides, que possuem vasta aplicação nas indústrias química, farmacêutica e 

alimentícia (Ghilardi-Lopes, 2015).  

 
               Figura 2 Piscina formada na região mesolitoral do Costão Rochoso 

              Fonte: Arquivo pessoal 

 

Além da importância ecológica, muitas algas marinhas também são utilizadas ao 

redor do mundo como alimento, fertilizantes, fonte de biomassa para a produção de 

biocombustíveis e, ainda, como insumos para a extração de metabólitos secundários e 

ficocolóides, que possuem vasta aplicação nas indústrias química, farmacêutica e 

alimentícia (Huther, 2017).  

 
Figura 3 Produtos fabricados a partir de algas: fármacos, cosméticos, alimentos. 



 
 

 
 

 

Fonte Wikipédia 

O potencial econômico advindo das algas poderia associar comunidades 

litorâneas carentes, universidade e órgãos governamentais através de projetos de cultivo 

de algas como forma de desenvolvimento sustentável, inibindo a atividade predatória. 

Parcerias como estas já são vistas em várias regiões do Brasil com sucesso (Waaland, 

2004, p. 26-33). 

Entretanto, é preciso potencializar os recursos científicos, tecnológicos e 

financeiros, coordenando os esforços nas áreas ligadas à utilização das algas e à 

pesquisa básica, para que as propriedades destes organismos possam ser plenamente 

aproveitadas, priorizando a qualidade da vida humana e respeitando os ecossistemas ( 

Bezerra, 2008). 

 

1. OBJETIVOS 

 

 O objetivo deste trabalho é analisar a diversidade de vida existente no 

Costão Rochoso da Praia do Uma, Bertioga-SP em particular as algas. Como objetivo 

secundário sugerir a criação de atividade sustentável para moradores do local. 

 

2. MATERIAIS e MÉTODOS 

 

Este estudo fez parte das atividades de campo da disciplina Ecologia de Campo 

V – Práticas em Ambientes Costeiros, do Programa de Pós-Graduação em 

Sustentabilidade de Ecossistemas Costeiros e Marinhos da Universidade Santa Cecília 

de  Santos-SP. 

A pesquisa foi realizada na praia da Barra do Una da Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável do Mosaico da Juréia-Itatins, em Peruíbe/SP, no dia 16 de 

junho de 2017, durante o período matutino quando a maré encontrava-se baixa.  

A área estudada abrangeu as regiões de zonação do costão rochoso. O ambiente 

foi observado e posteriormente iniciaram-se as coletas de algas. Para melhor 

reconhecimento das espécies, foram coletadas partes visíveis a olho nu e fotografadas. 

Utilizou-se a espátula para retirada do substrato.  



 
 

 
 

 

As algas foram recolhidas, embebidas em solução de formol salino 4%, 

armazenadas em frascos que foram etiquetados com o local da coleta e guardados 

protegidos do sol.  

A região abrangendo o costão rochoso mostra-se conveniente para a 

implementação de uma “fazenda” marinha piloto de cultivo de algas, tarefa que para se 

tornar realidade deverá levar em conta, além do aspecto acadêmico, a aprovação do 

projeto  pelos  órgãos ambientais governamentais. 

                         

Figura 4           Coleta (com espátula) e armazenamento de algas no Costão Rochoso 

                                 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

Para realizar o cultivo de algas é necessário conhecer a alga que melhor se adapta as 

condições da região, estabelecendo uma metodologia de cultivo para tornar um produto 

economicamente compensador (Vidotti, 2004, p.139-145).  

Várias espécies de algas são cultivadas comercialmente e de acordo com 

Critchley(1993) as principais espécies de algas cultivadas são: Laminaria japônica 



 
 

 
 

 

(Phaeophyta); Undaria pinnatifida (Phaeophyta); Eucheuma spp. (Rhodophyta); 

Gracilaria spp. (Rhodophyta); Porphyra spp. (Rhodophyta). 

Figura 5 Alga vermelha (Gracilaria) e produto comercial derivado 

   

 

Fonte: Wikipédia. 

As algas 

selecionadas para o 

cultivo devem 

apresentar um bom 

desempenho no crescimento, devendo ser saudáveis (Dos Santos). De acordo com 

Oliveira (1997), as condições ideais de crescimento da maioria das espécies brasileiras 

estão entre 22 e 28°C e salinidade variando entre 28 e 36‰, embora algumas espécies 

apresentem valores diferentes, tolerando variações mais amplas.  

Os fatores que podem influenciar no desenvolvimento das algas são: 

profundidade, movimento da água, iluminação, temperatura, salinidade, nutrientes 

presentes na água e o substrato de fixação. 

De acordo com o trabalho de Bezerra (2008) propõe-se como sistema de cultivo 

a construção de estruturas de 4,0m x 1,0m, confeccionadas com canos de PVC (75mm) 

com 4 cordas de polietileno (12mm), a flutuação da estrutura poderá ser obtida com de 

auxílio de bóias e a ancoragem com blocos de concreto de 60 Kg. 
                   

                     Figura 6 Exemplo de estrutura para cultivo de algas  

 

 

 

 

 

                                                                                  



 
 

 
 

 

Fonte: Fundação de Amparo a Pesquisa do Rio de Janeiro – FAPERJ. 

O local a ser escolhido para o experimento deverá ser moderadamente abrigado, 

protegido da arrebentação. O experimento deverá ser agendado em duas fases. A 

primeira durante meses da estação chuvosa e a segunda em meses de estação seca. 

Para determinação da biomassa e taxa de crescimento das algas cultivadas 

devem ser pesadas a cada 15 dias, para tanto as estruturas são retiradas da água e 

pesadas. 

Figura 7 Área abrigada em Peruíbe-SP. Possível área de cultivo de algas. 

 

 

 

  

 

 

 

Fonte: 

Arquivo pessoal 

As estruturas devem ser mantidas a cerca de 30 cm da superfície da água. Mudas 

com cerca de 50g devem ser inseridas em intervalos de 20 cm em cada corda. Desta 

forma, cada estrutura (com 4 cordas) terá aproximadamente 4 Kg de algas. 

Figura 8 Pescadores secam algas marinhas no condado de Xiap no sudeste da China. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                



 
 

 
 

 

 

Fonte:  Xinhua/Wei Peiquan, 2018. 

 

3. RESULTADOS e DISCUSSÃO  

 

 No costão rochoso foram identificadas 04 espécies de algas. As algas foram 

localizadas nas zonas meso-litoral e infra-litoral, nenhuma na zona supra-litoral. Foram 

encontradas espécies dos grupos: Chlorophyta (algas verdes), Phaeophyta (algas pardas) 

e Rhodophyta (algas vermelhas).  

Tabela 1  Espécies de algas coletadas no Costão Rochoso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Figura 9 Algas verdes do Costão Rochoso da Praia do Una, Bertioga-SP. 

Categoria Taxonômica Nome popular Zonação 

Enteromorpha sp Alga verde Meso e Infra-litoral 

Jania SP Alga vermelha Infra-litoral 

Sargassum sp Alga parda Infra-litoral 

Ulva lactuca Alga verde Meso e infra-litoral 



 
 

 
 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 
                                            

Figura 10 Alga verde na zona mesolitoral no Costão Rochoso 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

                                    Figura 11 Alga verde – ulva lactuca  (alface do mar)            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Wikipedia 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

Figura 12 Alga parda - Sargassum 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

                  

 

Fonte: Wikipedia 

 

A área escolhida para a coleta mostrou-se didaticamente eficaz pois apresentou 

diversidade das espécies, conforme tabela 1. O Costão Rochoso é um cenário perfeito 

para a compreensão dos fatores que influenciam a vida, a localização e mobilidade das 

diversas espécies de organismos. 

Diante da realidade econômica dos habitantes das comunidades locais e da 

necessidade imperiosa da preservação ambiental, sob o ponto de vista desta autora, 

alternativas para o desenvolvimento sustentável da região devem ser sugeridas, uma 

delas seria a criação de verdadeiras “fazendas” de cultivo de algas, com supervisão da 

universidade e órgãos ammbientais governamentais.  

O ponto inicial para esta empreitada seria a de identificar que tipos de algas de 

interesse comercial se adaptariam as condições locais. Sugere-se, portanto, este tema 

para trabalhos futuros. 

A etapa seguinte seria a criação propriamente dita da fazenda de cultivo de 

algas, que poderia seguir experiências adquridas em outras regiões semelhantes do 

litoral brasileiro (Reis et all, 2005, p.287-300). 

 

 



 
 

 
 

 

 

CONCLUSÕES 

  

 O Brasil possui em suas águas marinhas uma diversidade incalculável de 

matéria-prima algal. O Costão Rochoso é um local privilegiado para a verificação desta 

diversidade. O emprego cada vez maior das algas para a produção dos mais variados 

produtos leva o homem a cultivá-las artificialmente. O Brasil possui todas as condições 

de produzir a quantidade necessária para suprir este mercado e ao mesmo tempo 

produzir alternativas econômicas sustentáveis para as comunidades locais. Nesta área, o 

céu é o limite e o mar infinito! 
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RESUMO 

 

Trata-se de um trabalho investigativo que buscou solucionar a hipótese de que a pressão 

psicológica exercida no ambiente de trabalho em decorrência do cumprimento de metas 

impositivas, traduz em prejuízo à saúde mental do trabalhador. Ressaltou-se que a revolução 

tecnológica contribui para a diminuição do posto de trabalho e novos arranjos que impõe 

pressões psicológicas no ambiente de trabalho. Asseverou-se que a imposição de meta pode 

contribuir com depressão laborativa e afastamento por benefícios previdenciários. Concluiu-

se pela confirmação da hipótese, amparando-se na metodologia dedutiva, com referenciais 

bibliográficos publicados em meios físicos e digitais. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Metas. Tecnologia. Políticas Públicas. Depressão.  

 

ABSTRACT 

 

It is an investigative work that sought to solve the hypothesis that the psychological pressure 

exerted in the work environment due to the fulfillment of tax goals, translates into a loss to the 

mental health of the worker. It was emphasized that the technological revolution contributes 

to the reduction of the work station and new arrangements that impose psychological 

pressures on the work environment. It was verified that the imposition of a goal can 

contributes to work depression and withdrawal due to social security benefits. It was 

concluded by confirming the hypothesis, based on the deductive methodology, with 

bibliographical references published in physical and digital media. 

 

KEYWORDS: Goals. Technology. Public policy. Depression. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A revolução tecnológica é uma realidade contemporânea, diversos são os segmentos 

que optaram pela substituição da mão de obra por sítios alocados em redes sociais de 
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computadores e aplicativos de celulares, em um novo modelo estrutural denominado e-

commerce, cuja tradução se dá como “comércio eletrônico”.   

O comércio eletrônico, em um mercado de produção que visa a maximização de lucros 

concomitantemente com a redução de custos, ancorando-se na própria teoria fordista, impõe 

uma ferramenta que agrega mais consumidores, ao passo que fica visível o produto e/ou 

serviço que se objetiva vender acessível 24 horas por dia, sete dias por semana, sem os custos 

decorrentes da própria contratação de mão de obra. 

Desta forma, verifica-se que surgem dois problemas pontuais de polícias públicas 

voltadas ao direito do trabalho, primeiro, tange no próprio desemprego e ausência de posto de 

trabalho em razão da substituição dos trabalhadores pela tecnologia contemporânea, trazendo 

uma falta de incentivo governamental que busca adequar desta realidade, criando-se novos 

postos de trabalho, em atenção ao direito social do trabalho propriamente dito, como meio 

fundamental e eficaz de construção de uma sociedade livre, justa e solidária (art. 3º, IV, CF) e 

erradicação de pobreza (art. 3º, III, CF). 

O segundo problema, também impactante, se traduz na pressão psicológica exercida 

aos trabalhadores para adequarem às novas perspectivas de mercado, com claro assedio moral 

decorrente de imposições de metas empresariais, diga-se cada vez mais ambiciosas e 

inatingíveis, provocando um problema de saúde pública, em razão da depressão existente e 

cada vez mais presente na classe trabalhadora. 

Nesse prisma, como se trouxe na investigação científica a depressão é uma realidade 

que atinge a saúde psicológica do trabalhador, com cerca de 5% da população americana 

diagnosticada com referida enfermidade, traduzindo-se em cerca de 50 milhões de pessoas 

atingidas (PAHO Brasil, 2017, p. 01) e em contrapartida não há políticas públicas brasileiras 

que versem sobre essa temática. 

A delimitação do tema sob estudo propõe a hipótese de que a pressão psicológica 

exercida pelo meio empresarial aos trabalhadores para atingimento de metas impositivas, 

provoca sérios riscos à saúde mental do trabalhador atingindo seu bem-estar mental, 

revertendo-se na ineficácia de políticas públicas que versem sobre a matéria. 

O método adotado para a realização deste trabalho será o dedutivo, pois abordará o 

conceito de assedio moral, especificando a tênue linha entre pressão exacerbada e poder 

gerencial e a própria enfermidade diagnosticada como depressão que, segundo a Organização 

Mundial de Saúde será a principal causa de afastamento do trabalhador até 2020, conforme 

dados colhidos pela Audiência Pública sobre a Depressão, realizada no Projeto de Lei 



 
 

 

1.938/2015, presidida pela Câmara dos Deputados, datada de 08 de julho de 2017 (SILVA, 

2017, p. 07). 

 Desta maneira, pretende-se trazer os pontos importantes e uma breve conclusão sobre 

a validade da hipótese levantada, adotando-se, para tanto, a metodologia escolhida como base 

na investigação transcritas em referenciais bibliográficos publicados em meios físicos e 

digitais sobre a temática abordada. 

 

1. Terceira revolução industrial 

 

  O mundo globalizado, a internet, a automatização dos meios de produção e o crescente 

avanço tecnológico trouxeram novos horizontes à população mundial, já que é cediço que 

cada vez mais evidente que os seres humanos são dependentes de aplicativos de computadores 

e de internet para contratação de produtos e serviços. 

 Atualmente, não há como uma empresa que objetiva a divulgação de produtos e/ou 

serviços não ter seus dados atrelados à rede mundial de computadores, seja por serviços que 

disponibiliza sob o formato e-commerce, em que, o próprio usuário do seu aplicativo, navega 

dentro da sua página e seleciona a melhor oferta, ou de modo indireto, com a propagação  

constante através da sua marca aos consumidores em redes sociais. 

 Nessa realidade, houveram diversas adequações que se fizeram necessárias ao longo 

do tempo. Luciano Continho (1990, p. 70) esclarece que: 

A aplicação (ou criação por meio dela) da microeletrônica de uma base 

tecnológica comum a uma constelação de produtos e serviços agrupou um 

conjunto de industrias, setores e segmentos na forma de um “complexo 

eletrônico”, densamente intra-articulado pela conveniência intrínseca da 

tecnologia da informação. A formatação desse poderoso cluster de inovações 

capazes de penetrar amplamente (uso generalizado), direta ou indiretamente, 

todos os setores da economia configura a formação de um novo paradigma 

tecnológico no mais puro sentido neo-schumpeteriano (sic). 
 

 Desta forma, torna-se nítido que o mundo de hoje, não é mais o mesmo que aquele do 

início dos anos 90, onde era inimaginável que, dentro de um aparelho celular, atualmente 

verdadeiros computadores, pudéssemos extrair desde aquisições de produtos e serviços, como 

entretenimento, com criações de profissões, como motoristas de aplicativos (Ubercistas – 

assim como se denominam), digital influences ou youtuber (influenciadores digitais), entre 

tantos exemplos que, possam ser assemelhar à própria revolução em evidência. 



 
 

 

 Por outro lado, tal como a revolução industrial em que a produção manufaturada de 

produtos têxtis foi substituída pelos maquinários e, posteriormente, a substituição se deu por 

maquinário a vapor, restou evidenciado que a tecnologia inovadora era responsável pela 

absorção de um nicho de mercado e, principalmente, de mãos de obra que eram realizadas por 

inúmeros trabalhadores. 

 Na primeira fase da Revolução Industrial, por exemplo, o artesão teve que se 

reinventar, obrigando-o a aprender a manusear os teares, as novas tecnologias do final do 

Século XIX, readequando a sua forma de disponibilizar a sua força de produção na realidade 

que imperava naquele momento.  

 Não é diferente do que ocorre contemporaneamente, pois a mudança estrutural 

tecnológica, em que é qualificada por especialistas como a terceira fase da revolução 

industrial, discute a automatização de meios de produção pela própria tecnologia existente, 

com diversos serviços, sem demagogia, na palma de nossas mãos. 

  Neste ponto, é verificado que profissões podem ser extintas, outros meios de força de 

trabalho serão necessariamente reestruturados e reinventados, sem falar na identificação de 

novos nichos de mercado que, diga-se, são possíveis porque a tecnologia contribuiu para seu 

aparecimento, pois é incontestável que a tecnologia atual quebra barreiras, aproximando as 

pessoas e minimizando as distâncias em inúmeros recursos inimagináveis para o século XIX. 

  Nesse prisma, igualmente certo também que tais fatores são meios de exclusão social, 

principalmente no que tange ao mercado de trabalho, pois meios de produção tecnológica, 

como visto, são perfeitamente capazes de substituir mão de obra e trazer uma séria crise de 

desemprego, como tem sido noticiado na imprensa brasileira. 

  É importante destacar, desta forma, que a tecnologia tem benefícios e malefícios, tal 

como ocorrera em outras etapas da Revolução Industrial, sendo inimaginável retornar a um 

mundo em que, equipamentos pessoais (como computadores, celulares, tablets, etc) são 

capazes de trazer a interação e o dinamismo vivenciado contemporaneamente. 

 

2. Metas como forma motivacional 

 

  Como um meio de equilibrar a tecnologia existente, meios de produção e mercados de 

trabalho, a nova realidade também impôs sensíveis mudanças, sob o ângulo de maximização 

de capital e diminuição dos custos de produção, o meio empresarial também buscou inovar o 



 
 

 

mercado de trabalho, trazendo novos arranjos e ideias inovadoras com o objetivo, não mais de 

estabelecer uma hierarquia, mas sim uma colaboração entre empregadores e empregados. 

 Nessa ideia, sabe-se que o ambiente de trabalho favorável, um feedback constante e 

positivo, investimento na qualificação dos profissionais são métodos eficazes para a 

motivação do trabalhador dentro do seu ambiente laborativo, repercutindo, diretamente, na 

sua qualidade de vida e na sua saúde. 

 Dentre as diversas técnicas existentes e estudadas por inúmeros especialistas, a criação 

de metas tem sido cada vez mais amplificada nos meios empresariais e também introduzidas 

nos órgãos públicos, buscando, dessa maneira, prestigiar aqueles trabalhadores que se 

adequem as necessidades e desafios trazidos pela empresa, com uma interação entre os 

próprios objetivos da empresa e dos anseios dos trabalhadores subordinados à referida 

empresa. 

 Nesse contexto, o atingimento da meta traz, em contrapartida, uma concessão de 

gratificações, reconhecimento e prestígio ao trabalhador beneficiado por uma troca evidente, 

já que, ao cumprir as metas impostas, certamente houve a correlata relação de produtividade 

de mão de obra com o lucro empresarial almejado. 

 Como salientam Alvaro Tamayo e Tatiane Paschoal (2003, p. 34): 

A tendência é substituir as estratégias centradas na recompensa associada ao 

desempenho esperado (Steers e Porter, 1991; Schiehll e Morissette, 2000) 

por um estilo de vida organizacional que promova o bem-estar e a felicidade 

do empregado no trabalho (Erez, Kleinbeck e Thierry, 2001). A motivação 

laboral é uma das áreas em pesquisa e gestão de recursos humanos, que tem 

sido sempre orientada por uma abordagem positiva e humanizadora do 

ambiente de trabalho, procurando encontrar caminhos para ajudar o 

trabalhador a satisfazer as suas necessidades no trabalho e a se realizar 

profissionalmente nele. 

 

 É de se esclarecer que a meta, como uma espécie de moeda de troca para a concessão 

de benefícios aos trabalhadores não está regulamentada por nenhuma legislação brasileira 

vigente, mas encontra-se contornos na legislação enquanto, referidas metas, não atinjam 

direitos consagrados na legislação trabalhista, como horário de trabalho, dia de descanso 

remunerados, horários de descanso intrajornada e interjornada, entre outros exemplos. 

de metas como forma de remunerar aqueles que atinge as expectativas empresariais. 

  Dentre as diversas teorias aceitas, é possível alicerçar temática meta com destaque no 

estudo de Victor H. Vroom (1964), a qual realça a Teoria da Expectativa, impondo que o 

trabalhador, como meio eficaz de atingimentos dos objetivos previamente definidos, siga as 



 
 

 

instruções elencadas pelo seu empregador, havendo benefícios para os dois polos da relação 

jurídica trabalhista. 

  Weslei Alves Rodrigues, Mario Teixeira Reis Neto e Cid Gonçalves Filho (2014, p. 

258) esclarece a existência de três modelos consolidados nos diversos modelos de metas 

existentes: 

No modelo, os autores destacam que o desempenho é afetado diretamente 

por três grupos de fatores. O primeiro grupo é composto pelos fatores que 

atuam como moderadores. São eles: o comprometimento do empregado com 

a meta, a importância que os funcionários atribuem às metas, o feedback 

recebido pelo empregado sobre seu desempenho com as metas, o nível de 

complexidade da tarefa e a autoeficácia, ou seja, a crença do empregado na 

própria capacidade para a realização do trabalho e o alcance das metas. O 

segundo grupo contempla as questões centrais das metas, como a 

especificidade, a dificuldade e a natureza. A natureza das metas diz respeito 

a elas serem de desempenho, de aprendizado ou proximais (de curto prazo). 

O terceiro grupo é composto por outros mecanismos, como escolha da tarefa, 

direção, esforço do empregado na execução, persistência e estratégia 

utilizada. O modelo mostra, ainda, que o desempenho e as recompensas 

podem gerar satisfação nos funcionários. 

 

 Nesse contexto, é visível que a meta, como meio motivacional no ambiente de 

trabalho acarreta uma soma de esforços que visam prestigiar a própria continuidade do 

emprego, fortalecimento empresarial do segmento proposto e um comprometimento, em uma 

verdadeira aliança, firmada entre empregadores e empregados, sobretudo, pelo fato de que 

somam-se as forças para o resultado benéfico a todos. 

  Os autores supracitados (RODRIGUES, REIS e GONÇALVES FILHO. 2014, p. 

256/257), ainda alertam  que os meios públicos adotaram essa forma de trabalho, buscando 

uma efetiva produtividade no serviço público, o que reproduz em uma ferramenta 

perfeitamente aceita e eficaz para combater, não somente uma estagnação, mas também como 

meio de aflorar as ambições naturais e sadias de cada ser humano em seu ambiente de 

trabalho. 

 Portanto, resta evidenciado que a instituição de metas como meio motivacional se 

mostra eficaz e adequado para que, em parceria, empresas e empregados se sintam motivados 

a almejar o crescimento empresarial, em busca, evidentemente, da maximização do capital, do 

meio de produção, cujo resultado, certamente, deverá atingir o bem comum no ambiente de 

trabalho. 

 

 



 
 

 

 

3. Imposições de metas aos trabalhadores e assédio moral 

 

 A realidade que se vivencia contemporaneamente não mais reside no fator da 

disponibilização de metas como meio eficaz de colaboração entre empregador e empregado, 

atualmente, o que se tem sido vivenciado pelo Poder Judiciário do Trabalho é imposição de 

resultados esperados pelos meios empresariais como uma forma de garantia do salário e do 

próprio emprego, principalmente quando há correlação com cargos que concorrem 

diretamente com a tecnologia especificada no primeiro item deste artigo (por exemplo, a 

profissão de vendedor). 

 Como cediço, no Brasil o direito do trabalho não limita a rescisão do contrato de 

trabalho por causas injustificadas, salvo pontuadas hipóteses, permitindo-se que o meio 

empresarial possa desligar seu empregado, desde que respeite o pagamento das verbas 

rescisórias, aviso prévio pertinente e libere o fundo de garantia por tempo de serviço e seguro 

desemprego, dentro do prazo e sob os limites fixados por lei. 

 A questão jurídica ora ventilada não se dá pela instituição de metas, como meio eficaz 

e legítimo de correlação mutua no desenvolvimento da relação empregador e empregado,  a 

serem alcançadas de acordo com a realidade daquele segmento, mas sim, a pressão 

psicológica exercida com a sua imposição, inclusive, como meio eficaz para a manutenção do 

próprio emprego, exercendo, sob esse ângulo, uma pressão psicológica e também uma 

insegurança no ambiente de trabalho. 

 Por outro lado, verifica-se a conturbação do instituto de metas, tal como originalmente 

proposto, que condizia na perseguição de objetivos em busca de recompensas (SOUZA, p. 

01), houve uma alteração substancial no modelo incialmente proposto, trazendo uma 

competição exacerbada no ambiente de trabalho, que traduz, sobremaneira, em um malefício à 

saúde psicológica do trabalhador e a própria dificuldade de relacionamento com seus colegas. 

 Isto porque, não mais se prestigia a individualidade de cada trabalhador e suas 

limitações naturais, coagindo sua liberdade no desenvolvimento do seu ofício em busca de 

metas, ainda que o mercado esteja estagnado com a forte recessão que vivencia o país 

atualmente, por exemplo. Desta forma, não se revela mais como uma troca sadia de produção 

e recompensa, como originalmente proposto, agora, como meio impositivo, exerce profunda 

pressão e aflorasse a competitividade em busca da própria manutenção do trabalho.  



 
 

 

 A situação, acaba por se agravar, quando há um despreparo dos prepostos com cargos 

gerenciais ou mesmo sócios com pouca instrução no segmento de relações humanas, 

confundindo aspectos de liderança com formas degradantes e humilhantes na condução do 

atingimento de metas, trazendo, outros aspectos que impactam em uma problemática dentro 

do ambiente de trabalho. 

 Essa tênue linha é analisada cotidianamente nos julgados pátrios junto à Justiça do 

Trabalho porque, se de um lado, é certo que o risco empresarial impõe que o controle 

estratégico fique a cargo da empresa, inclusive com as determinações de funcionários para 

direcionar os objetivos almejados, certo também que o abuso de poder, o direcionamento 

incorreto, excessos cometidos por gerentes, prepostos ou sócios são questionados através de 

demandas judiciais que visem a reparação civil por danos morais decorrentes de assédios 

morais. 

 Esse ponto, sem dúvida é algo extremamente complicado de ser vislumbrado, pois o 

assédio moral, como definido por Sonia A. C. Mascaro Nascimento, implica na exposição 

psicológica indevida do trabalhador a situações que lhe cause humilhações e 

constrangimentos (2004, p. 93), sendo certo que, para a doutrina, o assédio moral deve 

extrapolar o próprio senso de direção empresarial. 

 Em outras palavras, trata-se do excesso no poder gerencial que, na condução de uma 

obrigação ao empregado, se faz por meio degradante ou humilhante, é o que exatamente 

consta exatamente na obrigatoriedade do cumprimento de metas, a qualquer custo, trazendo 

uma competitividade e uma pressão mês a mês, já que, é cediço que um dos meios que se 

pressiona o empregado que é obrigado a cumprir metas é justamente o seu desligamento.  

 A meta, como resultado a ser alcançado de maneira impositiva, cada vez mais alta para 

os padrões contemporâneos de consumo massificado impõe, sobremaneira, um prejuízo à 

saúde do trabalhador, sendo causas de depressão relatada pela própria pesquisa médica 

apresentada na Audiência Pública da Câmara dos Deputados. 

 Nesse enredo, é certo que o poder de mando é inerente ao próprio controle 

empresarial, mas isso não significa que não haja limites nas exigências empresariais com 

relação aos seus empregados, como visto pelo tratamento jurisprudencial acima, 

demonstrando, sobretudo, que o respeito às individualidades de cada trabalhador e a 

dignidade humana, como bem supremo a garantir o exercício das atividades no ambiente de 

trabalho.  

 



 
 

 

 

 

 

 

4. Dano à saúde do trabalhador e ausência de política pública 

 

  Como asseverado no introdutório, uma das causas de inatividade laborativa e 

afastamento previdenciário para o ano de 2020, segundo a Organização Mundial de Saúde 

(OMS, 2002, p. XXI), é a enfermidade depressão, que encontra-se regularmente referendada 

na Classificação Internacional das Doenças da Organização Mundial de Saúde (CID-10), 

podendo variar entre F30 a F34.1. 

 Nesse prisma, delineando ao tema proposto no presente estudo, é evidente que a 

pressão exacerbada em busca de resultados, com metas previamente definidas, por muitas 

vezes inatingíveis pela realidade econômica que se vive, coligando-se pela própria 

instabilidade do emprego em razão do direito potestativo do empregador, implica na 

identificação da doença frente ao mercado de trabalho. 

 Referida questão é preocupante e vem sendo discutida perante a Câmara dos 

Deputados, dois projetos de lei, um autuado sob o nº 1.938/2015, de autoria do Deputado 

Federal Paulo Foletto e  outro, autuado sob o sob o nº 8.530/2017, de autoria do Deputado 

Federal Sérgio Vidigal, buscando “Institui a Semana Nacional de Luta e Conscientização 

sobre a depressão” e “o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Depressão”, 

respectivamente, que, pela semelhança temática, foram apensados no mesmo processo 

legislativo. 

 Nenhum dos dois projetos de lei diz respeito ou preocupação específica com a 

depressão no ambiente de trabalho, mas sinaliza a problemática quando, a própria justificativa 

trazida pelo Deputado Federal Sérgio Vidigal, no Projeto de Lei nº 8.530/2017, que visa trazer 

uma data para o dia da prevenção e combate à depressão, enaltece que:  

Em decorrência da elevada incidência, a depressão consiste na principal 

causa de incapacidade em todo o mundo, sendo a principal causa 

responsável por um número expressivo de pedidos de afastamento do 

trabalho. Só́ no ano passado, 75,3 mil trabalhadores foram afastados de suas 

atividades por depressão.  

 

 Nesse prisma, os dois projetos visam, sobremaneira, instituir políticas públicas que 

versem sobre essa nova realidade, pois, como apontado no Projeto de Lei nº 8.530/2017, cerca 



 
 

 

de 11 milhões de pessoas sofrem dessa enfermidade no país, não sendo diferente as 

perspectivas em relação aos dados previdenciários de afastamento por doença. 

 Ademais, há que se identificar que o próprio Tribunal Superior do Trabalho relaciona 

cerca de afastamentos previdenciários, por auxílio-doença, de 2670 pessoas em 2016, bem 

como alinha as principais causas de transtornos mentais que justificam o afastamento 

temporário das atividades laborativas, asseverando que: 

Transtornos de humor, como a depressão, transtornos neuróticos (síndrome 

do pânico e estresse pós-traumático, por exemplo) e o uso de substâncias 

psicoativas, como o álcool e as drogas, são os principais transtornos mentais 

que causam incapacidade para o trabalho no Brasil. Segundo o professor 

Duílio Antero de Camargo, do Setor de Saúde Mental e Psiquiatria do 

Trabalho do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo, essas patologias, comumente, se 

desencadeiam a partir do chamado estresse ocupacional, ocasionado por 

fatores como cobrança abusiva de metas e assédio moral. “Há muita 

cobrança, muita competitividade nos ambientes corporativos, e a pressão que 

se forma leva às alterações”, afirma (TST. 2017, p. 01). 
 

 Evidentemente, não há como relacionar todas as causas de afastamento por pressão 

psicológica decorrentes de imposição de metas, mas, sem dúvidas, ela é impactante em 

relação à causa de afastamento, justamente porque, cria-se um ambiente hostil de trabalho, 

através de uma competitividade exacerbada, bem como, a própria insegurança que amolda à 

possibilidade de desemprego por não atingimento de metas. 

 Nada obstante, novos meios tecnológicos permitem, sobretudo, o agravamento da 

situação, porquanto se estabelece a própria constatação de políticas públicas voltadas à 

inclusão de trabalhadores em decorrência da própria realidade contemporânea e pela própria 

tramitação de projetos legislativos que buscam atenção à depressão, inclusive, como apontou-

se, no mercado de trabalho. 

 

CONCLUSÃO  

 

 Verificou-se a validade da hipótese de que a pressão psicológica exercida pelo meio 

empresarial aos trabalhadores para atingimento de metas impositivas, provoca sérios riscos à 

saúde mental do trabalhador atingindo seu bem estar mental, revertendo-se na ineficácia de 

políticas públicas que versem sobre a matéria, já que não há se identifica 

contemporaneamente medidas que visam, sobremaneira, alinhar a problemática da imposição 

de metas, direito potestativo e pressão psicológica. 



 
 

 

 Constatou-se, também, a validade da hipótese ao asseverar que a pressão imposta por 

constrangimento à cumprimento de metas traduz  em um problema atual e crescente que 

resulta na própria estatística da enfermidade de depressão existente no Brasil e no mundo, 

havendo projetos legislativo que buscam promover a discussão, mas sem tratar, 

especificamente, sobre a questão de trabalho, de emprego, de depressão, de meios 

tecnológicos e de metas empresariais impositivas, ainda que isoladamente analisados. 
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RESUMO 

O presente artigo analisa os últimos relatórios elaborados pela OMS, relacionados ao 

consumo de bebidas alcoólicas. As pesquisas apontam um aumento no índice de consumo de 

álcool entre os jovens de 19 aos 24 anos e, entende-se que as instituições de ensino superior 

conscientizem seus alunos sobre os malefícios causados pelo álcool. Utilizou-se o método 

empírico na abordagem do tema e o raciocínio dedutivo para constatar a responsabilidade 

objetiva das instituições em promover palestras e divulgações sobre o tema como forma de 

prevenir futuros riscos e cooperar na redução dos índices nacionais sobre o consumo abusivo 

de bebidas alcoólicas. 

PALAVRAS CHAVES: Consumo abusivo de bebidas alcoólicas. Instituição de ensino 

superior. Política Nacional sobre o Álcool. Responsabilidade objetiva. OMS. 

ABSTRACT: This article reviews recent WHO reports on alcohol consumption. Research 

indicates an increase in the rate of alcohol consumption among young people aged 19 to 24 

and it is understood that higher education institutions make their students aware of the harm 

caused by alcohol. The empirical method was used in the approach to the subject and the 

deductive reasoning to verify the objective responsibility of the institutions in promoting 

lectures and divulgations on the subject as a way to prevent future risks and to cooperate in 

the reduction of the national indices on the abusive consumption of alcoholic beverages. 

KEY WORD: 1. Abuse of alcoholic beverages; 2. Institution of higher education; 3. National 

Policy on Alcohol; 4. Objective responsibility; 5. WHO. 

INTRODUÇÃO 

                                                           

 Advogada. Doutora em Direito Ambiental Internacional pela Unisantos e Professora de Direito Civil na 

Faculdade de Bertioga – SP. 

 Advogada e Consultora. Mestre em Direito Ambiental pela Universidade Católica de Santos. Especialista em 

Processo Civil. Professora Titular na Universidade Santa Cecília - Santos-SP 

 Graduanda de psicologia na Universidade de Uberaba – UNIUBE – MG. 



 
 

 

O presente estudo procura realizar uma breve análise sobre a questão do consumo de 

bebidas alcoólicas nos ensinos superiores no Brasil. A Organização mundial de saúde 

publicou recentemente sua pesquisa sobre o consumo de álcool no mundo “Global Status 

Report on alcohol and health 2018” e, em comparação com a edição anterior publicada no 

ano de 2016 constatou-se uma estabilização nos índices de consumo da bebida no mundo. 

De forma mais profunda, o estudo promovido pela OMS relata sua preocupação com o 

futuro, considerando o aumento de consumo pelos jovens revelando uma tendência 

assustadora em relação ao aumento dos índices nos próximos anos. 

Em uma análise mais detalhada, a OMS relata sua preocupação com o futuro, 

considerando o aumento de consumo pelos jovens que revela uma tendência assustadora em 

relação ao aumento dos índices nos próximos anos. Em 2016 o Censo da Educação Superior 

divulgou que foram ofertados 34.366 cursos de graduação em 2.407 instituições de educação 

superior (IES) no Brasil para um total de 8.052.254 estudantes matriculados, locais estes onde 

há potenciais usuários de bebidas alcoólicas. 

 A presente pesquisa enfrenta a questão da relação desses matriculados e o consumo 

abusivo de bebidas alcoólicas, pois a transição do ensino médio para o ensino superior causa 

mudanças de ordem psicológica nesses indivíduos e a ingestão de álcool tende a gerar certo 

conforto aliviando os estresses e ansiedades no dia a dia do estudante. 

 Conscientizar os estudantes e consumidores é umas das alternativas que as instituições 

de ensino podem adotar como política de prevenção aos danos causados pelo consumo 

abusivo de bebidas alcoólicas, vez que o primeiro passo foi dado há alguns anos quando 

passaram a impedir a venda dentro das instituições. 

 O objetivo da breve pesquisa não é o de esgotar o tema sobre o consumo de álcool nas 

instituições de ensino, tendo em vista que o Brasil ainda é carecedor de pesquisas nesse 

assunto, Por outro lado, trata o estudo de um alerta diante dos índices nacionais e 

internacionais sobre o consumo ente os jovens da faixa etária de 15 – 24 anos – e, como parte 

destes jovens é frequentadora de instituições de ensino, faz-se imperioso uma análise da 

Política Nacional sobre o Álcool como política pública para reafirmar o compromisso da 

função social das instituições de ensino em inserir o homem no contexto social, trazendo 

como princípio básico o respeito às necessidades individuais, sociais, intelectuais, técnicas e 

morais. 



 
 

 

 O método de abordagem utilizado é o empírico, pois fundou-se pela especulação 

meramente teóricas de pesquisas nacionais e internacionais realizadas sobre o tema diante de 

um raciocínio dedutivo. 

 Consagra-se desta análise a responsabilidade objetiva do dever de informação das 

instituições e seus profissionais para com os jovens do país. 

 

2. O CONSUMO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS ENTRE OS JOVENS 

 

 As bebidas alcoólicas são grandes catalizadores sociais em muitas culturas, e, 

especificamente, na sociedade brasileira é comum o ato de consumir bebidas alcoólicas 

associadas a festas, eventos, esportes, comemorações, ou seja, encontros de maneira geral. 

 Contudo, é costume fazer uso de bebidas alcoólicas como fator de relaxamento diante 

das tensões e frustrações do dia a dia. O álcool também é tema de vários anúncios comerciais, 

filmes, letras de música e outros meios de comunicação de massa, quase sempre associado a 

fatores desejáveis como prazer, beleza, sucesso financeiro e sexual, poder e outros, de forma 

explícita ou implícita (PEDROSA; CAMACHO; PASSOS; OLIVEIRA, 2011). 

 Nesse contexto é comum não se vislumbrar as consequências causadas à saúde pública 

e a sociedade pelo consumo destas substâncias. 

 As bebidas alcoólicas são consumidas por 43% da população mundial, os últimos 

dados levantados pela Organização Mundial de Saúde demonstram que o uso prejudicial de 

bebidas alcoólicas é responsável por 3 milhões de mortes ao ano, o que representa 5.3% de 

todas as mortes mundiais no ano de 2018, e a principal causa de mais de 200 doenças e lesões 

(WHO, 2018). 

 Os dados são alarmantes entre a população dos 20 – 24 anos de idade conforme o 

gráfico divulgado pela OMS (2018, p. 50). Constata-se que o número de jovens que 

consomem álcool é maior que o total da população acima dos 15 anos na região das américas 

(AMR). 



 
 

 

 

Figura 1. Porcentagem atual de bebedores entre a idade de 15 -19 e 20-24 anos em comparação ao total da 

população (15 + anos) por regiões da OMS no mundo, 2018. 

 No Brasil, entre a população dos 15 – 19 anos 56% ingeriram bebidas alcoólicas pelo 

menos uma vez nos últimos 30 dias da pesquisa realizada pela OMS (2018, p. 195), são 

jovens com idade escolar e em fase de transição para a vida universitária. 

 O MEC e Inep divulgam dados do Censo da Educação Superior 2016 onde foram 

ofertados 34.366 cursos de graduação em 2.407 instituições de educação superior (IES) no 

Brasil para um total de 8.052.254 estudantes matriculados. Segundo as estatísticas 

apresentadas, as 197 universidades existentes no país equivalem a 8,2% do total de IES, mas 

concentram 53,7% das matrículas em cursos de graduação
123

. 

 Olhando para esses indicadores, é que se passará a contextualizar o consumo de 

bebidas alcoólicas nas universidades. 

 

2. O CONSUMO DE ÁLCOOL NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR 

 Em pesquisa realizada em 2006 na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 

analisou-se o relato de 165 estudantes, com média de 22 anos onde apontou-se que 44% dos 

participantes eram consumidores de risco. O trabalho também demonstrou que em razão do 

consumo de álcool, 25,4% dos universitários deixaram de fazer o que era esperado, enquanto 
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na população geral este porcentual é quase oito vezes menor (PEUKER; FOGAÇA; 

BIZARRO, 2006). 

 A pesquisa cita outros estudos que relacionam a ingestão de álcool ao prejuízo no 

desempenho de tarefas cognitivas, associadas ao funcionamento do lobo frontal, como as 

funções executivas, segundo as autoras do artigo (PEUKER; FOGAÇA; BIZARRO, 2006): 

Muitos jovens ingressam na universidade em idade e circunstâncias 

propícias à aquisição de novas competências. Dessa forma, o ambiente 

acadêmico torna-se um espaço adequado para o desenvolvimento de 

programas preventivos, sendo recomendável a implantação de políticas nessa 

direção. 

 

 Em outra pesquisa realizada na Faculdades das Ciências da Saúde (Medicina, 

Enfermagem, Odontologia, Nutrição, Farmácia e Fisioterapia) de duas universidades públicas 

alagoanas, no ano de 2002, localizadas em Maceió, capital do estado de Alagoas, a 

prevalência de uso de álcool na vida dos estudantes (608 total de entrevistados) foi de 90,4% 

(PEDROSA; CAMACHO; PASSOS; OLIVEIRA, 2011). 

 A grande maioria (94,9%) dos estudantes relatou ter visto publicidade sobre bebidas 

alcoólicas e 27,2% deles relataram ter consumido alguma bebida alcoólica por ter visto 

anunciada em alguma propaganda. Estes anúncios publicitários de bebidas alcoólicas foram 

vistos principalmente pelos estudantes universitários na televisão (94,6%) e jornais e/ou 

revistas (82,7%).  As bebidas mais consumidas devido à publicidade foram cerveja 

(57,6%), combinados (40%) e champanhe (30,3%) (PEDROSA; CAMACHO; PASSOS; 

OLIVEIRA, 2011). 

 Em 2015 seis universitários morreram após participar de várias competições que 

incentivavam a ingestão de álcool em uma festa universitária (UNESP), nesse contexto os 

alunos chegaram a consumir mais de 30 doses de vodka
124

 (G1/2015). 

 Em entrevista realizada a Revista de Cultura e Extensão USP, o Dr. Arthur Guerra 

falou sobre a morte de estudantes universitários por ingestão de drogas e álcool, e a proibição 

de festas e bebidas alcoólicas dentro da USP (VITTI, 2015, p. 11-17): 

Para um estudante ingerir uma dose letal de álcool, acho que ocorre uma 

associação de fatores. Um fator é a desinformação. Ele acha que esse padrão 
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de beber não vai matá-lo. O segundo fator, que acho muito importante, é 

uma certa onipotência que os estudantes universitários têm. Os universitários 

vêm aqui e falam assim: ‘Doutor, eu sou corpo fechado’. ‘A bebida mata os 

outros, eu não’. Eles acham que podem ter relações sem camisinha, dirigir o 

carro em alta velocidade que, assim, não serão pegos pelo radar, podem 

beber mais porque não haverá nenhum problema em relação a isso. E, por 

último, eu acho que tem o fator da pressão do grupo. O grupo faz força pra o 

jovem beber mais, dá apoio, ele não consegue dizer não, e em uma dessas, 

bebe uma dose excessiva, uma dose que leva ao coma alcoólico, e ele morre. 

 

 A experiência universitária faz com que o jovem passe por sua primeira oportunidade 

de ser parte de um grupo sem a supervisão do núcleo familiar, e esse comportamento decorre 

das mudanças sociais ocorridas nos últimos cinquenta anos, como o prolongamento na 

escolaridade e o aumento na idade média de casamento e da maternidade (ARNETT, 2004, p 

3). 

 Arnett
125

 entende em seu estudo que a vida adulta chega mais tarde e de forma 

gradual, e que os jovens entre os 18 e 25 anos não se veem a si próprios como adolescentes, 

mas também não se consideram inteiramente adultos. 

 Entre a adolescência e a adultez
126

, existem algumas características para essa transição. 

A primeira delas é que o jovem passa pela idade das explorações da identidade, da 

instabilidade, de estar autofocado, e a idade das possibilidades (Arnett, 2004). 

 Todas estas características, especialmente a exploração da identidade, levam os jovens 

a um desejo em experienciar a vida antes de virar um adulto com as responsabilidades 

inerentes, e dentre essas experiências está inclui-se o consumo abusivo de bebidas alcoólicas e 

suas consequências. 

 Desse modo o ingresso no ensino superior apresenta-se como um desafio para o 

estudante, caracterizado por diversas mudanças e desafios que os estudantes passarão 

potencializar em seu desenvolvimento, mas ao mesmo as crises e obstáculos, gerarão stress e 

ansiedade. 

 E é dentro dessa nova realidade que o consumo de bebidas alcoólicas será positivo do 

ponto de vista do estudante, pois estudos apontam que, ao contrário do que era esperado, 
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verificou-se que à medida que o consumo de álcool aumentava, o stress diminuía e o bem-

estar aumentava ligeiramente
127

 (SANTOS, 2011, p. 11 - 28). 

 A tese de doutoramento de Maria Luísa Rita Reis Santos (2011) constatou que entre os 

666 alunos do 1º ciclo da Universidade de Aveiro a maioria dos estudantes consumia álcool e 

41% tiveram episódios de ingestão excessiva no último mês. 

 Quanto aos problemas ligados ao álcool, 13% dos estudantes sexualmente ativos 

admitiram ter tido relações sexuais decorrentes do consumo de álcool, e 29% conduziram 

automóvel sob o efeito de álcool (SANTOS, 2011, p. 11 - 28). 

 Verifica-se a partir dos estudos apresentados, portanto, que as relações sexuais e a 

condução de veículos automotores sob influência do álcool são consequências reiteradas entre 

jovens que frequentam o ensino superior. 

 

3. O CONSUMO ABUSIVO DE ÁLCOOL E SUAS CONSEQUÊNCIAS 

 

 A bebida alcoólica é uma das poucas drogas psicotrópicas que tem seu consumo 

admitido e incentivado pela sociedade e algumas culturas. Em contrapartida, há 

consequências, como os gastos públicos e privados decorrentes do uso/abuso ou dependência 

de álcool, além dos impactos negativos gerados no mercado de trabalho e no núcleo familiar e 

social. 

 O consumo abusivo de álcool está negativamente associado com situações que 

englobam a questão socioeconômica, educação, ocupação e renda de cada indivíduo. De 

acordo com a reportagem da revista Época em 2016, o Brasil gasta cerca de US$ 8 milhões 

para tratar os males provocados pelo consumo excessivo de bebidas alcoólicas, tendo em vista 

que pelo menos oito doenças foram indicadas pelos especialistas como câncer de laringe, 

câncer de orofaringe, câncer de esôfago, câncer de fígado, câncer de mama, hipertensão, 

cirrose e pancreatite crônica.  
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Tratar essas enfermidades custa aos cofres públicos brasileiros, anualmente, 344 

milhões de dólares. Deste total, 2,4% são atribuídos ao tratamento de casos que foram 

provocados pelo alcoolismo, ou seja, 8.262.762,00 (oito milhões duzentos e sessenta e dois 

mil setecentos e sessenta e dois) de dólares por ano, na estimativa dos pesquisadores
128

. 

 Outra reportagem realizada por uma revista de economia do Estado de Minas Gerais 

em 2015 (AMORIM, 2015), considera valores ainda superiores, informa que 7,3% do PIB 

nacional – auferido no ano de 2014 - foi consumido pelo abuso na ingestão de bebidas 

alcoólicas. A reportagem levou em consideração os prejuízos causados à previdência social e 

os atendimentos realizados pelo do SUS (AMORIM, 2015): 

Nos últimos quatro anos, o SUS contabilizou 313 mil internações por 

alcoolismo, ao custo anual de R$ 249,3 milhões. Dos tratamentos em clínica 

geral, 20% são provocados pelo uso abusivo do álcool. Não é só: 50% dos 

atendimentos masculinos psiquiátricos têm ligações com o excesso de 

bebida. [...] O número de auxílios-doença por alcoolismo lidera o ranking 

dos benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) atrelados ao 

uso de drogas. Representa quase um terço do total de afastamentos do 

trabalho. De janeiro de 2009 a agosto de 2014, foram autorizados 75.139 

auxílios para trabalhadores com dependência do álcool comprovada por 

perícia médica. No período, os gastos com as concessões encostaram nos R$ 

40 milhões. 

 

 Quanto aos jovens na faixa etária de 15 a 24 anos, os índices de consumo de álcool 

tem sido alarmantes, e é por isso que as políticas públicas de prevenção de danos, no caso a 

Política Nacional sobre o Consumo de Álcool, prevê uma conscientização sobre a importância 

na redução do consumo, porém, nem todos conhecem os efeitos do álcool em seu organismo. 

 Quanto maior o volume de álcool ingerido, maior a intoxicação ao organismo, o que 

implicará em várias alterações como por exemplo, no padrão de sono, na pressão e em demais 

metabolismos hormonais e orgânicos (FIGLIE, 2002) (LARANJEIRA, [S.d.])(CAMPOS, 

2012). 

 O Centro de Informações sobre Saúde e Álcool (CISA)
129

, apresenta uma reportagem 

em seu endereço da internet informando os problemas sobre o início do uso de álcool em 

adolescentes e jovens, onde uma das tendências é se exporem a situações de risco como a 

prática de sexo sem preservativo e com múltiplos parceiros. 
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 Acrescenta-se ainda que o uso precoce de álcool está associado com histórico de uso 

abusivo e de dependência e os possíveis motivos que justificam essa associação vão desde 

prejuízos no julgamento causados pelo álcool, escolha de pares e amigos até a escolha de 

contextos que premiem a vivência de situações que envolvam risco (CISA/[S.d.]). 

 O psiquiatra Ronaldo Ramos Laranjeira ([S.d.])
130

, afirma que: “os - bebedores de 

finais de semana - ao ingerirem uma grande quantidade de álcool, o cérebro precisa 

desenvolver uma série de modificações típicas da dependência, para suportar a agressão 

imposta ao corpo”. E ainda, de todo álcool ingerido, somente 10% é eliminado pelos rins e 

pelos pulmões, os 90% restantes serão lentamente metabolizados no fígado, através de um 

fenômeno bioquímico de oxidação (LARANJEIRA, [S.d]). 

 Importa esclarecer que os efeitos ditos acima são problemas gerados na ingestão de 

grandes quantidades de álcool em um curto espaço de tempo – binge -, o que é normal entre 

os bebedores eventuais, ou de "finais de semana". 

 O beber nocivo, denominado binge
131

, também aumentou de acordo com a última 

pesquisas realizada no Brasil em 2012, foi de 45% para 59% entre os bebedores e destes as 

mulheres passaram de 36% para 49%. Importante ressaltar que as entrevistas realizadas pelo 

II LENAD
132

 foram feitas com indivíduos a partir dos 14 anos de idade. 

 A psiquiatra Ana Cecília Marques explica o risco de beber em binge:  

Isso é extremamente prejudicial, porque o fígado só consegue metabolizar 

uma dose de álcool a cada uma hora e meia. O resto ingerido é etanol puro. 

Vai para o cérebro e pode causar depressão respiratória e parada cardíaca. O 

resultado é uma overdose, como acontece com qualquer outra droga, como a 

cocaína, por exemplo.
133

 

 Entre os universitários esse universo do consumo de bebidas alcoólicas é algo natural, 

só que nem sempre saudável. As bebidas alcoólicas são catalizadores sociais, e como já 

informado nesse estudo, é comprovado o efeito relaxante que inibe o estresse a ansiedade. 
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 Contudo, o liame entre o saudável e o prejudicial é tênue, pois o relaxamento induzido 

pelo consumo de álcool reduz a capacidade de julgamento e diante desse quadro aumentar o 

padrão de consumo é questão de tempo e passa desapercebido para quem bebe. 

 As últimas pesquisas realizada pela Organização Mundial de Saúde demonstrou que o 

Brasil reduziu o consumo no período compreendido entre 2014 e 2016, porém ainda é maior 

que a média mundial. 

 É preciso criar planos e ações para aumentar a redução do consumo, e o papel nas 

universidades é gigante considerando que os jovens (19 – 24 anos) serão nossos adultos de 

amanhã e da forma como as pesquisas se apresentam a tendência é que o índice nacional de 

consumo aumente significativamente. 

 

4. A POLÍTICA NACIONAL SOBRE O ÁLCOOL E A RESPONSABILIDAE 

OBJETIVA DE INFORMAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES 

 

 O Decreto de 30 de outubro de 2003 foi o primeiro passo para o nascimento da PNA, 

pois instituía um grupo para avaliar e apresentar propostas com a finalidade de rever, propor e 

discutir a política do Governo Federal para a atenção a usuários de álcool, bem como 

harmonizar e aperfeiçoar a legislação que envolve o consumo e a propaganda de bebidas 

alcoólicas em território nacional. 

 Em 2006 realizou-se o primeiro levantamento nacional sobre os padrões de consumo 

de álcool na população brasileira com o objetivo primeiro investigar o conhecimento, atitudes, 

práticas e comportamento de vulnerabilidade relacionada ao consumo de bebidas alcoólicas 

da população brasileira com 14 anos ou mais pela UNIFESP (LENAD II/2012, p. 8). 

 Também nesse período foi realizada na cidade de Brasília a I Conferência da 

Organização Panamericana de Saúde, e desta resultou na elaboração do documento “Carta de 

Brasília”, que recomendou: 

1. Prevenir e reduzir os danos relacionados ao consumo de álcool sejam 

considerados uma prioridade de saúde pública para ações por parte de todos 

os países da região das Américas. 



 
 

 

2. Estratégias regionais e nacionais sejam desenvolvidas, incorporando um 

elenco culturalmente apropriado de políticas baseadas em evidências, a fim 

de reduzir os danos relacionados ao consumo do álcool. 

3. Essas estratégias sejam apoiadas por melhores sistemas de informação e 

por mais estudos científicos sobre o impacto do álcool e os efeitos das 

políticas de álcool nos contextos nacionais e culturais dos países das 

Américas. 

4. Uma rede regional de pontos focais nacionais, nomeados pelos Estados- 

Membros das Américas, seja criada com a cooperação técnica e o apoio da 

Organização Pan-Americana da Saúde, para trabalhar para a redução dos 

danos relacionados ao consumo de álcool. 

5. Políticas baseadas em evidência sejam implementadas e avaliadas por 

todos os países das Américas. 

6. Áreas prioritárias de ação incluem: ocasiões quando se bebe 

excessivamente, o consumo geral da população, mulheres (inclusive 

mulheres grávidas), populações indígenas, jovens, outras populações 

vulneráveis, violência, lesões intencionais e não intencionais, consumo de 

álcool por menores de idade e transtornos relacionados ao uso de álcool. 

 

 No ano de 2007 foi criada a Política Nacional sobre o Álcool (PNA) pelo Decreto Lei 

nº 6117/2007 por uma força do compromisso internacional do Brasil com as organizações 

Mundial de Saúde e Panamericana de Saúde (TOLEDO, 2014). 

 Os princípios fundamentais da PNA de acordo com seus objetivos são: 

[...] à sustentação de estratégias para o enfrentamento coletivo dos problemas 

relacionados ao consumo de álcool, contemplando a intersetorialidade e a 

integralidade de ações para a redução dos danos sociais, à saúde e à vida 

causados pelo consumo desta substância, bem como as situações de 

violência e criminalidade associadas ao uso prejudicial de bebidas alcoólicas 

na população brasileira. [...] 

 

 A PNA definiu que deve ser considerada bebida alcoólica aquela que contiver 0.5 

graus Gay-Lussac
134

 ou mais e definiu 20 diretrizes para a elaboração de políticas públicas a 

serem adotadas pelos entes federativos e a sociedade civil. 

 Desde a elaboração da PNA o Brasil adotou uma série de políticas públicas e alterou a 

legislação para dar efetividade à política nacional sobre o álcool.  

 Dentre as legislações vigentes consta do art. 165 do CTB que dirigir sobre influência 

de álcool é considerada uma infração gravíssima, e estabeleceu no art. 306 um limite de álcool 

na corrente sanguínea do condutor, qual seja igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por 

litro de ar alveolar (inciso I do art. 306 do CTB), e a mais recente alteração foi dada pela Lei 
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nº 13.546/2017, que entrou em vigor dia 19 de abril de 2018 que acrescentou o §3º ao art. 

302, qual seja: 

Art. 302. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor: 

[...] 

§ 3º Se o agente conduz veículo automotor sob a influência de álcool ou de 

qualquer outra substância psicoativa que determine dependência: 

Penas – reclusão, de cinco a oito anos, e suspensão ou proibição do direito 

de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. 

 

 O Estatuto da Criança e Adolescente – Lei 8.069/90 – também sofreu a seguinte 

alteração pela lei 13.106 de 2015 com a redação dada ao art. 243: 

Art. 243. Vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar, ainda que 

gratuitamente, de qualquer forma, a criança ou a adolescente, bebida 

alcoólica ou, sem justa causa, outros produtos cujos componentes possam 

causar dependência física ou psíquica: 

Pena - detenção de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa, se o fato não constitui 

crime mais grave. 

 

 Munidos de um arcabouço legislativo, os Estados e Municípios criaram em sua 

legislação a proibição de venda, fornecimento e consumo de bebidas alcoólicas de bebidas 

alcoólicas no interior e nas localidades próximas às instituições ensinos como exemplo o 

Estado de São Paulo
135

.  

 Contudo a proibição de venda de bebidas no interior dos ensinos superiores é uma 

realidade, porém o mesmo não procede em relação ao comércio em suas proximidades. A 

venda de bebidas alcoólicas é comum junto as instituições superiores e projetos de leis 

estabelecendo regulamentações sobre esse fato encontram resistências. 

 Deduz-se então que as instituições de ensino, que tem como fim o pleno 

desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação 

para o trabalho
136

, devem conscientizar seus alunos sobre os malefícios do uso irresponsável 

da bebida alcoólica, como forma de prevenção às possíveis consequências desastrosas e 

contribuição para a redução do índice nacional sobre o consumo de álcool futuro. 

 O dever de conscientização é um dever objetivo, sendo responsável a instituição que 

negligencia com as diretrizes impostas no anexo II da PNA, onde se encontra o conjunto de 

                                                           
135

 Lei nº 13.545, de 20 de Maio de 2009 do Estado de São Paulo. 
136

 Art. 2º da Lei nº 9.394, de 20 de Dezembro de 1996. 



 
 

 

medidas para reduzir e prevenir os danos à saúde e à vida, bem como as situações de violência 

e criminalidade associadas ao uso prejudicial de bebidas alcoólicas na população brasileira. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Vislumbra-se, através da análise realizada, que, apesar dos avanços na legislação 

após a criação da Política Nacional sobre o Álcool, os avanços na promoção da 

conscientização dos jovens brasileiros não avançaram em comparação com a expansão e 

criação de novas instituições de ensino superior. 

Por outro lado, a questão carece de pesquisa de dados e estatísticas no que diz 

respeito aos ganhos econômicos percebidos pela indústria na promoção de bebidas alcoólicas 

e os prejuízos à saúde pública ocasionados por fatores como: acidentes de trânsito e morte 

violenta de jovens relacionadas ao consumo de bebidas alcoólicas.   

Interessante ressaltar a necessidade de um poder regulador que fiscalize e avalie a 

política pública de prevenção de danos. Tal poder regulador estatal representa a balança entre 

os interesses econômicos das entidades privadas de produção de bebidas e as necessidades dos 

consumidores jovens, e que, sofrendo eventuais danos provocados pelo consumo de bebidas 

alcoólicas, não serão úteis à economia, causando prejuízos aos cofres públicos. 
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RESUMO 

 

A compreensão da complexidade da relação dos povos indígenas com o Estado se faz 

necessária para possibilitar um renascer dos povos indígenas para o Direito, diante dos 

conflitos, seja por direitos fundamentais em choque, pela insuficiência de instrumentos legais 

e arranjos institucionais que concretizem políticas públicas. As razões em defesa dos povos 

indígenas fundamentam-se no entendimento de que se trata de direitos humanos universais; de 

direito à igualdade dos povos em relação ao direito de ser diferente em suas estruturas político 

sociais; de proteção ao diverso e rico patrimônio cultural da humanidade; de reconhecimento 

das práticas tradicionais que contribuem para o desenvolvimento sustentável e equitativo para 

a gestão adequada do meio ambiente, introduzidos na Constituição Democrática de 1988.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Povos indígenas. Direito Socioambiental.  

 

ABSTRACT 

 

The understanding of the complexity of the relationship between indigenous peoples and the 

state is necessary to enable indigenous peoples to be reborn in the face of conflicts, either by 

fundamental rights in conflict, by the lack of legal instruments and by institutional 

arrangements that implement public policies. The reasons for the defense of indigenous 

peoples are based on the understanding that these are universal human rights; of the right to 

equality of peoples with respect to the right to be different in their social political structures; 
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protection of the diverse and rich cultural heritage of humanity; recognition of traditional 

practices that contribute to sustainable and equitable development for the proper management 

of the environment introduced in the 1988 Democratic Constitution. 

 

KEYWORDS: Indian people. Socio-environmental law 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Para compreender a complexidade da relação dos povos indígenas com o Direito/ 

Estado, seus conflitos e tensões, exige-se uma racionalidade material histórica não neutra. 

Desta forma, assume-se a postura de que o encontro do mundo europeu em expansão com as 

novas terras da América é permeado pela “violência, desprezo pelos direitos e agressividade” 

porque, à época, e, talvez, ainda atualmente, era incapaz de lidar com a diversidade étnica, 

com as respectivas concepções de mundo e cosmovisão da existência e também com 

organizações sociais regidas por normas próprias. Assim como a natureza foi transformada 

antropicamente de maneira drástica, com a extração de riquezas, exploração destrutiva do solo 

e das florestas, o mesmo ocorreu com a cultura dos povos pré-Colombianos. Aos poucos “a 

nudez virou vergonha, a Religião crença, a Língua dialeto e o Direito costume”, conforme 

reconstrução histórica e literária, que denuncia a diferença anulada e alteridade negada, para 

que assim sejamos capazes de nos permitir novos olhares, de modo a possibilitar um renascer 

dos povos indígenas para o Direito, conforme defende o professor Carlos Marés de Souza 

Filho (2018). 

Parte-se da simples abordagem que o Direito é um fenômeno criado pela sociedade, 

criado para pensar e organizar ela mesma, e, por isso, se faz necessária a reflexão se o 

arcabouço jurídico existente é capaz de representar as diferentes formas de organização dentro 

de uma mesma sociedade.  

O presente trabalho propõe reunir reflexões em defesa dos povos indígenas, em um 

balanço dos 30 anos da Constituição Federal. Tal reflexão se faz necessária frente às ameaças 

frente ao direito indígena, seja diante de conflitos existentes quando há direitos fundamentais 

em choque ou pela insuficiência de instrumentos legais existentes para a tutela destes direitos. 

 Para melhor reflexão, propõe-se uma reflexão crítica sobre algumas decisões judiciais 

de casos emblemáticos envolvendo o choque de direitos e a política pública apontada como 

meio de solução de conflito. Por fim, são elencados alguns dos principais desafios para a 



 
 

 

proteção dos direitos fundamentais dos povos indígenas, considerando a atual conjuntura 

política do país.  

 

1. RAZÕES EM DEFESA DOS POVOS INDÍGENAS 

 

Antes de tudo, se faz necessário desconstruir a imagem estereotipada e generalizada 

do chamado “índio”, tal como se todas as etnias americanas tivessem a mesma cultura, língua, 

religião (SOUZA FILHO, 2018).   

Uma dessas retratações está no imaginário romântico de Rousseau, do qual se herdou 

o “mito do bom selvagem”, segundo o distanciamento da natureza, que é essencialmente 

equilibrada e acolhedora, é causa dos males e degradação do caráter humano e que por isso as 

populações que vivem do modo tradicional (caiçaras, pantaneiros, pescadores artesanais, 

ribeirinhos, quilombolas) seriam naturalmente boas e incapazes de qualquer má-fé 

(DIEGUES, 2004).  

Em outro extremo, também de generalizada, está a negação das populações 

tradicionais, conforme veiculação em revista de alcance nacional. Trata-se da reportagem 

intitulada “A farra da antropologia oportunista”, 
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 da revista Veja, em 05/05/2010, que 

ilustra bem a correlação de forças, valores sociais e narrativas em disputa ao apresentar 

supostos casos de demarcação de novas áreas especialmente protegidas por leis específicas, 

que “imobilizam terras para a produção e geração de riqueza” e acusa a “farsa e a farra” na 

elaboração de laudos “sem nenhum rigor científico e com claro teor ideológico de uma 

esquerda que ainda insiste em extinguir o capitalismo”. Dado o uso de certas expressões 

consideradas injuriosas e informações supostamente distorcidas é que motivaram o Ministério 

Público Federal ajuizar Ação Civil Pública nº 0015210-17.2014.4.03.6100 contra a Editora 

Abril. A Procuradoria pede perante o Tribunal Regional Federal da 3ª Região danos morais 

coletivos, considerando o “teor de cunho racista e que promove a discriminação contra 

minorias étnicas” e que por isso não podem ser toleradas a pretexto de liberdade de expressão 

ou liberdade de imprensa. Ainda que a questão seja permeada por direitos fundamentais, em 

nada se confundem com “o puro e simples discurso de ódio camuflado de reportagem 

jornalística”, defende a procuradora da República Suzana Fairbanks Oliveira Schnitzlein, 

autora da ação e do recurso interposto.  
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Corroborando com esta perspectiva de combate à discriminação, a Declaração sobre os 

Direitos dos Povos Indígenas, aprovada em 2007 pela Assembleia Geral das Nações Unidas, 

reconhece que: 

 

[...] ainda que todas as doutrinas, políticas e práticas baseadas na 

superioridade determinados povos ou indivíduos, ou que a defendem 

alegando razões de origem nacional ou diferenças raciais, religiosas, étnicas 

ou culturais, são racistas, cientificamente falsas, juridicamente inválidas, 

moralmente condenáveis e socialmente injustas 

 

Essas imagens distorcidas e generalizadas ainda são influenciam o imaginário da 

sociedade e também são reproduzidas atualmente, seja por movimentos ditos “ambientalistas” 

ou por discursos político partidários, em defesa ou ataque a essas populações. O fato é que 

nem um, nem outro contribui para o alcance de novos olhares, necessários para a construção 

de uma sociedade “fraterna porque humana; igual porque tolerante; livre, porque justa” 

(SOUZA FILHO, 2018).   

As razões em defesa dos povos indígenas fundamentam-se no entendimento de que se 

trata de direitos humanos universais; de direito à igualdade dos povos em relação ao direito de 

ser diferente em suas estruturas político sociais; de proteção ao diverso e rico patrimônio 

cultural da humanidade; de reconhecimento das práticas tradicionais que contribuem para o 

desenvolvimento sustentável e equitativo para a gestão adequada do meio ambiente conforme 

a já mencionada Declaração sobre os Direitos dos Povos Indígenas.  

Muito se questiona sobre a validade de tratados ou declarações internacionais no 

ordenamento jurídico interno. Neste sentido, o professor Paulo Affonso Leme Machado 

(2010) esclarece que: 

 
As declarações internacionais, ainda que oriundas das Nações Unidas, não 

são transpostas automaticamente para o Direito interno dos países, pois não 

passam pelo procedimento de ratificação perante o Poder Legislativo. 

Diferentemente, as convenções ou tratados passam a ser obrigatórios no 

Direito interno após a sua ratificação e entrada em vigor. 

 

Durante a referida conferência, em 2007, o Brasil votou favoravelmente à Declaração, 

mantendo a coerência de seu posicionamento nacional e internacional em relação aos direitos 

humanos e povos indígenas, bem como utilizado a interpretação e aplicação dos mesmos, 

porém, não houve ratificação pelo Congresso Nacional. Muito pelo contrário, o 

posicionamento do governo brasileiro é objeto de questionamento pela Comissão Parlamentar 



 
 

 

de Inquérito, em requerimento do Deputado Valdir Colatto 
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(MDB – SC), que discute sobre 

o valor jurídico da Declaração e a utilização do instrumento com força vinculante, que 

fundamenta ações do Ministério Público Federal, bem como a Fundação Nacional do Índio 

(FUNAI) e do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) na demarcação 

de terras indígenas e de remanescentes de quilombos.  

Ainda que não ratificado, o reconhecimento dos direitos originários foi introduzido na 

Constituição Democrática de 1988, mais especificamente no título VIII, "Da Ordem Social", 

dividido em oito capítulos, sendo um deles o "Dos Índios", destacando-se os artigos 231 e 

232, além de outros dispositivos dispersos ao longo do texto e de um artigo do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias. 

Por direitos originários entende-se que os povos têm direito anteriores ao Direito e aos 

Estados, o que é inovador em face das constituições anteriores. Assim, a Constituição Federal 

de 1988 tirou o silêncio da Constituição de 1824 e a omissão da primeira Constituição 

Republicana de 1891 acerca dos povos indígenas.  

Até o novo marco conceitual de 1988, as políticas públicas eram dispersas em leis, 

regulamentos, decretos que se pautavam em modelos assistencialistas dos aldeamentos, 

proteção paternalista “orfanológica”, integração compulsória “civilizatória”, esta permeados 

pela mesma ideia de assimilação dos indígenas pelos colonizadores, que os considerava como 

categoria social transitória que logo desapareceria pelo “embranquecimento” (SOUZA 

FILHO, 2018).    

Tais posturas são facilmente perceptíveis no o Decreto 426, de 24/07/1845, a qual 

contém “Contêm o Regulamento acerca das Missões de catechese, e civilisação dos Indios”, 

em sua grafia original. Merece destaque, pois, além de ser o primeiro instrumento que cria 

uma política estrutural administrativa para cuidar de tais questões, além de insuficientes, 

entregavam à Igreja Católica grande parte de seu cumprimento. Houve também a criação do 

Serviço de Proteção aos Índios e Localização dos Trabalhos Nacionais, em 1910, já 

conduzido não mais pela igreja, mas pelo exército, sob a lógica de integração. Este órgão foi 
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extinto em meio a escandalosa investigação administrativa de corrupção, uso indevido e 

extermínio de terras indígenas. Em seu lugar foi criada a Fundação Nacional do Índio, no ano 

de 1967. O Estatuto do Índio (Lei 6.001/73) trouxe a política pública de direito à terra, com 

disciplina a demarcação de terras indígenas, criticada por seguir o modelo da sociedade não 

indígena: moradia fixa e apenas associada ao trabalho agrícola, desconsiderando tradições de 

caça, pesca e coleta, atividades que ultrapassam limites imediatos das aldeias. 

Em palavras rígidas, Carlos Marés (2018) resume o apanhado histórico crítico da 

relação do Estado com os indígenas:  

 

A legislação indigenista do século XIX é tão fantasiosamente cruel que se dá 

o apelido de protetora, nas não consegue esconder totalmente que foi 

construída com o extremo cuidado, formando um véu de trama apertado, 

onde cada linha, cada ponto, cada nó é construído por uma afirmação e 

muitos silêncios, fazendo com que o conjunto filtre a luz de tal modo que a 

tênue claridade que perpassa apenas revele o estranho idioma no qual 

compaixão se traduz por morte. 
 

2. DIREITO À TERRA E O DIREITO À PROPRIEDADE  

 

Diante deste breve histórico político institucional, foi significativa a mudança na 

perspectiva da tutela do direito indígena, agora elevada à categoria constitucional. Vale 

lembrar que Constituição é primordial e suprema, uma vez que organiza o próprio Estado, 

com órgãos e suas atribuições e sistematiza os demais ramos do Direito em função dos 

imperativos da sociedade, ou seja, dos direitos fundamentais que devem permear as demais 

leis (REALE, 2002). A partir da referência teórica, é possível abstrair o desafio colocado pelo 

dispositivo do artigo 231: 

 

Art. 231 São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, 

crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente 

ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus 

bens.  

 

É possível observar constante mudança nas políticas públicas e ordenamento jurídico, 

principalmente com a constituição do Estado Democrático de 1988. E mesmo sendo a 

democracia um dos acontecimentos mais importantes do século XX (SEN, 199), pautada na 

participação de políticas públicas, igualdade de votos e controle e entendimento sobre as 

ações políticas, não é o que acontece em países socialmente desiguais e culturalmente 

diversos (SOUSA SANTOS, 2016). Isto porque as tensões são permeadas por um sistema de 



 
 

 

valores conflitantes, inerentes ao sistema capitalista, no qual as forças econômicas exercem 

forte influência nas decisões governamentais (SINGER, 2011). 

É o que pode explicar os inúmeros conflitos envolvendo principalmente o acesso à 

terra por meio do direito à propriedade, sendo que esta instituição possui duas naturezas 

jurídicas, ora conflitantes, ora em relação de subordinação ou coordenação (REALE, 2002). 

Isto porque é concebido como objeto do Direito Público, afinal, consta na própria 

Constituição – e nela encontra limitações, como a função social da propriedade (artigo 5º, 

incisos XXII e XXIII) e, ao mesmo tempo, do Direito Privado, que tutela o indivíduo 

enquanto física pessoa em suas relações particulares, familiares ou como pessoa jurídica, 

tratando de bens, laços de obrigatoriedades e finalidades patrimoniais ou empresariais. É na 

tensão da dicotomia entre “público/coletivo x privado/individual” que residem os principais 

conflitos socioambientais, tais como os conflitos de terra envolvendo populações indígenas e 

demais populações do campo: a violência (assassinatos, tentativas de assassinato, ameaças de 

morte, prisões, além da violência contra os direitos e a dignidade da pessoa humana, com o 

trabalho infantil, trabalho análogo ao escravo e expulsão de famílias de seus territórios) e a 

devastação ambiental (desmatamento, destruição de biomas e seus serviços ambientais, uso 

intensivo e irresponsável de agrotóxico, contaminação do solo, aquíferos, rios e pessoas), em 

uma lógica de “socialização das perdas e privatização dos lucros” (COMISSÃO PASTORAL 

DA TERRA, 2014).  

 

3. CONFLITO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E DIREITOS FUNDAMENTAIS: CASO 

DO PARQUE ESTADUAL INTERVALES  

 

Um caso simbólico envolvendo conflito de políticas públicas de conservação 

ambiental, Direito Ambiental e Direito Socioambiental é ação 0005759-10.2001.4.03.6104 foi 

ajuizada perante a 4ª Vara Federal de Santos/ SP, na qual a autora Fundação para a 

Conservação e a Produção Florestal do Estado de São Paulo (Fundação Florestal), órgão da 

Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, responsável pela criação e gestão de 

Unidades de Conservação (Lei 9.995/200, a lei do Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação), buscou a tutela jurídica da propriedade, por meio de ação possessória em face 

da a Fundação Nacional do Índio (FUNAI), órgão indigenista oficial do Estado, vinculado ao 

Ministério da Justiça, responsável pela coordenação e execução das políticas indigenistas do 



 
 

 

Governo Federal pela proteção e promoção direitos dos povos indígenas e o cacique Ailton 

Garcia, de etnia de origem da argentina.  

Consta no relatório da sentença que os fatos começaram em 24/02/2000, quando 

índios de origem argentina invadiram a área de Unidades de Conservação de Proteção 

Integral, administradas pela Fundação Florestal, dando inicio a uma série de agressões 

ambientais – o que é incompatível com a modalidade de Unidade de Conservação de Parques 

Estaduais. As agressões seriam desmatamento, supressão de mata nativa, represamento de 

barragem de concreto, degradação do rio e danos ambientais e construção de escola, com o 

apoio da dirigente de ensino da Secretaria de Educação de Registro/ SP.  

Por fim, o pedido liminar da autora é indeferido, “haja vista a possibilidade da área 

invadida se tratar de terra tradicionalmente ocupada por índios, ou seja, bem da União”, com 

razão a contestação do direito originário e não remoção dos índios do território mencionado. 

De maneira resumida, a ação de reintegração de posse com pedido liminar é julgada 

improcedente e “devem ser os índios guarani da etnia Peguaoty, ocupantes da área em litígio, 

mantidos na posse, na forma do art. 1197, parte, do Código Civil”, uma vez que “nenhuma 

prova indica para qualquer prejuízo ao meio ambiente em razão da permanência deles na área 

do mencionado Parque Estadual”. 

Em relação ao balanço dos direitos fundamentais, o caso em tela envolve interesses 

sociais relevantes, todos tutelados pela Constituição Federal de 1988: o meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de 

vida, devendo ser preservado para as presentes e futuras gerações (art. 225, CF), bem como a 

Mata Atlântica é patrimônio nacional e de outro lado, são reconhecidos aos índios sua 

organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as 

terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer 

respeitar todos os seus bens (art. 231, CF):  

 

a Constituição da República reconhece os direitos originários dos povos 

indígenas sobre a terra, direito esse anterior à criação do próprio Estado 

Brasileiro, sendo que a demarcação apenas evidencia os limites das terras 

indígenas, sendo necessário o estudo antropológico aludido, porém, até a 

solução da demanda de forma definitiva, não é sensato pretender a remoção 

dos índios da área por eles ocupada, até porque nenhuma prova indica para 

qualquer prejuízo ao meio ambiente em razão da permanência deles na área 

do mencionado Parque Estadual. 

 



 
 

 

O caso é emblemático e exemplifica o entendimento de que os choques de direitos 

fundamentais são “solucionados através das técnicas de ponderação, que se operacionaliza 

através do princípio da proporcionalidade”. Tal princípio postula que direitos fundamentais 

não possuem caráter absoluto e podem ser restringidos, desde que a limitação seja para 

proteger ou preservar outro valor constitucional (MAIA, 2012).  

 

4. POLÍTICAS PÚBLICAS PARA SOLUÇÃO DE CONFLITOS: CASO DO PARQUE 

ESTADUAL XIXOVÁ-JAPUÍ 

 

Em caso envolvendo semelhante choque de direitos fundamentais, a Aldeia Paranapuã 

é ocupante do Parque Estadual Xixová-Japuí, localizado em São Vicente/ SP (Processo nº 

2004.61.04.001218-4/SP que encontra-se em Apelação Cível nº 0001218-

26.2004.4.03.6104/SP). Em feito singular, em 10 de agosto de 2018 foi designada a 

Conciliação para a tentativa de solução pacífica do conflito, designando equipe técnica 

integrada por (03) três magistrados, designados pela Presidência do Tribunal, para 

acompanhamento das atividades ou para assessoramento e orientação em conciliações 

sensíveis de alta complexidade, na forma do artigo 10 da Resolução 42, de 25 de agosto de 

2016. Tal resolução trata da atualização da norma do Programa de Conciliação e Mediação no 

âmbito da Justiça Federal da 3ª Região, de acordo com a lei 13.105/2015, que, por sua vez,  

 

prevê que a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual 

de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores 

públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo 

judicial.  

 

Vale destacar que a Conciliação é parte da política pública do Conselho Nacional de 

Justiça, que orienta a implantação de projetos e serviços para propiciar métodos mais 

adequados à solução de conflitos. Isto não exclui, mas auxilia o sistema da jurisdição 

tradicional e busca dirimir contendas, motivados pelos princípios da “restauração da paz 

social, os baixos custos, a curta duração da pendência” e a “obtenção de soluções eficientes” 

para casos singelos, que exige métodos igualmente singelos.  

 

 

 



 
 

 

CONCLUSÃO 

 

Trata-se do reconhecimento da sabedoria milenar e contribuição cultural tem sido 

colocado em pauta tanto na academia quanto em programas de governo de partidos políticos 

porque abre perspectivas para caminhos possíveis na transição de sociedades sustentáveis e do 

“Bem Viver” (SORRENTINO et al, 2017). Tal termo é derivado do “Sumak Kawsay” dos 

povos latino-americanos, que reconhece a diversidade de povos, formas de viver e a 

necessária compreensão da existência compartilhada a partir de valores éticos não 

mercadológicos.  

Este movimento de resgate influenciou de maneira significativa as políticas públicas 

de países como Equador, em que direitos da natureza foram considerados em sua própria 

Constituição Federal, em seu capítulo sétimo, “Derechos de la naturaliza: 

 

Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, 

tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el 

mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y 

procesos evolutivos. 

Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad 

pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e 

interpretar estos derechos se observaran los principios establecidos en la 

Constitución, en lo que proceda. 

El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los 

colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos 

los elementos que forman un ecosistema.  

[...]  

Art. 74.- Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán 

derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les 

permitan el buen vivir. 

 

Uma abordagem histórica nos permite compreender a evolução dos direitos dos povos 

indígenas pelos conflitos e disputas, segundo aprendizado dos primeiros estudos sobre a 

Teoria Geral do Estado, a partir do clássico “A Luta pelo Direito”, do jurista alemão Rudolf 

Von Ihering.   

Importante destacar que, ainda que haja um movimento em fortalecimento da 

diversidade dos povos, dispositivos constitucionais, políticas públicas institucionalizadas, há 

em curso um desmonte de todo avanço, como não demarcação de terras indígenas, a não 

autonomia da FUNAI para a gestão de conflitos decorrentes da demarcação, projetos de lei 

que flexibilizam leis ambientais, a indicação da então senadora Kátia Abreu (PMDB) ao 

comando do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento no início de 2015, expoente 



 
 

 

da Bancada Ruralista no Congresso Nacional e da Confederação da Agricultura e Pecuária do 

Brasil (CNA), que, orientado pelos interesses do capital nacional e internacional no 

agronegócio, é incompatível a perspectiva do Bem Viver indígena.  
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RESUMO 

 

O presente artigo tem por finalidade analisar os efeitos da constitucionalização da saúde. Com 

objetivo de compreender a amplitude do direito à saúde e, através de pesquisa bibliográfica, 

legal e jurisprudencial, buscou-se, primeiramente, resgatar os primeiros preceitos 

sedimentados pela seara internacional dos direitos humanos. Posteriormente, abordamos o 

tratamento dispensado ao tema sanitário pela Magna Carta vigente e suas antecessoras. Por 

fim, discute-se o fenômeno da constitucionalização da saúde, concluindo pela limitação da 

atividade estatal em detrimento da saúde social, norteando todas as suas ações e intervenções 

em prol do bem-estar comum e da eleição de determinantes e condicionantes sanitários.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Políticas Públicas. Saúde. Direito. Constitucionalização. Direitos 

Humanos. 

 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this article is to analyze the effects of the constitutionalization of health. In 

order to understand the breadth of the right to health, and through bibliographical, legal and 

jurisprudential research, we sought, first of all, to rescue the first precepts established by the 

international human rights. Subsequently, we mention the treatment given to the sanitary issue 

by the Magna Carta in force and its predecessors. Finally, the phenomenon of health 

constitutionalization is discussed, concluding by limiting the state activity to the detriment of 

social health, guiding all its actions and interventions in favor of the common welfare and the 

election of determinants and sanitary conditions. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Sabe-se que, na atualidade, o Poder Público assume indiscutível função de promover o 

bem-estar da população, para isto, direciona seus esforços em setores como segurança, 

educação, meio ambiente e saúde. Estas ações do Estado voltadas à promoção de direitos 

consolidados em lei são conhecidas como políticas públicas.   

Os bens jurídicos tutelados pelas rotineiras intervenções estatais nem sempre tiveram 

seus conceitos bem definidos ou, muito menos, tinham a amplitude que conhecemos 

atualmente, sendo tais concepções fruto de vários desdobramentos históricos, políticos e 

jurídicos, como é o caso dos direitos humanos.  

Flávia Piovesan e Janaína Martins (2003, p.54) apontam que os direitos humanos 

refletem um construído axiológico a partir de um espaço simbólico de luta e ação social, com 

o direito à saúde não foi diferente, a atual concepção de uma obrigação estatal de extrema 

relevância e que deve ser desempenhada com qualidade, disponibilidade e acessibilidade, foi 

sedimentada gradativamente através de tratados, convenções, pactos e declarações 

internacionais de direitos humanos. 

Em meio a esse extenso rol de direitos entendemos como pertinente a abordagem à 

saúde, pois esta se sobressai pela sua importância. De nada adianta garantir liberdades ou 

outros direitos se o titular destes se encontra enfermo e impossibilitado de exercê-los, 

portanto, é de extrema valia, antes de discutirmos quaisquer considerações sobre o 

contemporâneo setor sanitário, consolidarmos o que se conhece como direito da saúde na 

atualidade.   

  Para alcançar a finalidade desta pesquisa, resgatamos através de pesquisas 

bibliográficas, legais e jurisprudenciais, os preceitos humanísticos internacionais que 

compõem as atuais noções sobre direito da saúde que vigem em nossa Magna Carta, para 

finalmente discutir os efeitos desta constitucionalização.  

 

1. EVOLUÇÃO DO DIREITO À SAÚDE NA SEARA INTERNACIONAL DOS 

DIREITOS HUMANOS 

 Os direitos humanos compreendem em um conjunto de direitos considerados 

indispensáveis para uma vida humana pautada na liberdade, igualdade e dignidade, sendo sua 



 
 

 

existência considerada indispensável e essencial para uma vida digna.  

  A Organização das Nações Unidas (2018) classifica os direitos humanos como o 

reconhecimento da possibilidade de cada pessoa "desfrutar de seus direitos sem distinção de 

raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outro tipo, origem social ou nacional ou 

condição de nascimento ou riqueza" e a Biblioteca Virtual em Saúde (2006) lhe atribui a 

qualidade de fundamental porque, caso ausente, "a pessoa não é capaz de se desenvolver e de 

participar plenamente da vida".  

  Sua importância lhe atribui características que destoam de outros direitos, outorgando-

lhes características díspares, como registrado no Programa de Ação de Viena (1993), em sem 

parágrafo 5º, alínea “q”.  

Todos os direitos humanos são universais, indivisíveis, interdependentes e 

inter-relacionados. A comunidade internacional deve tratar os direitos 

humanos de forma global, justa e equitativa, em pé de igualdade e com a 

mesma ênfase. [...], é dever dos Estados promover e proteger todos os 

direitos humanos e liberdades fundamentais, sejam quais forem seus 

sistemas políticos, econômicos e culturais.  

 São ainda marcas distintivas dos direitos humanos: essencialidade (valores 

indispensáveis que devem ser protegidos por todos), superioridade normativa ou 

preferenciabilidade (superioridade com relação as demais normas) e reciprocidade (são 

direitos de todos e não sujeitam apenas o Estado e os agentes públicos, mas toda a 

coletividade). (RAMOS, 2016)  

  A proposta humanística defendida pelos direitos humanos do exercício de uma vida 

pautada na dignidade coaduna-se invariavelmente à vivência com saúde, como consigna 

Cretella Junior (1993):  

Do bem-estar físico que provém a perfeita harmonia de todos os elementos 

que constituem o organismo e seu perfeito funcionamento. Para o indivíduo 

saúde é pressuposto e condição indispensável de toda atividade econômica e 

especulativa, de todo prazer material ou intelectual. O estado de doença não 

constitui a negação de todos estes bens, como também representa perigo, 

mais ou menos próximo, para a própria existência do indivíduo e, nos casos 

mais graves, a causa determinante da morte. Para o corpo social a saúde de 

seus componentes é condição indispensável de sua conservação, da defesa 

interna e externa, do bem-estar geral, de todo progresso material, moral e 

político.  

 Considerada um direito humano de segunda geração (direito social ao qual o Estado 

assume uma indiscutível função de promoção), a saúde ganhou notoriedade pela primeira vez 

no cenário internacional dos direitos humanos após a aprovação do estatuto da Organização 



 
 

 

Mundial da Saúde (OMS) em 22 de julho de 1946, na Conferência Internacional da Saúde em 

Nova York, a qual trouxe conclusões de extrema relevância para o tema, dentre elas, a 

responsabilidade dos Estados pela saúde dos cidadãos.   

  Desde a data de sua criação (após a segunda guerra mundial), a OMS tem um papel 

importante no âmbito internacional, busca através de suas ações elevar o nível de saúde de 

todos os povos, auxiliando e alertando a Organização das Nações Unidas (ONU) e governos 

através de seu conhecimento técnico-científico na área sanitária.   

  Dois anos após a criação da OMS, em 1948, na IX Conferência Internacional 

Americana realizada em Bogotá, foi aprovada a Declaração Americana dos Direitos e Deveres 

do Homem. Seu artigo XI declara que 

[...] toda pessoa tem direito a que sua saúde seja resguardada por medidas 

sanitárias e sociais relativas à alimentação, vestuário, habitação e cuidados 

médicos correspondentes ao nível permitido pelos recursos públicos e da 

coletividade. 

  Ainda em 1948, foi assinada a Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), 

um dos mais importantes documentos internacionais de direitos humanos da história. Em seu 

artigo XXV trouxe o direito de todo humano ter um padrão de vida capaz de assegurar-lhe, e a 

sua família, saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos 

e os serviços sociais indispensáveis.   

  Em uma perspectiva temporal, o cenário internacional dos direitos humanos foi 

gradativamente aprimorando e ampliando os conceitos e as garantias relativas a saúde do 

homem, resultando em 1966 em uma profunda abordagem da questão no Pacto Internacional 

sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais.  

  O diploma internacional em tela, reconheceu o direito de todas as pessoas gozarem do 

melhor estado de saúde física e mental possível de atingirem, devendo os Estados signatários 

assegurarem o pleno exercício deste direito com vistas à: diminuir a mortalidade infantil; 

garantir o desenvolvimento da criança; melhorar os aspectos de higiene industrial e ambiental; 

controlar e tratar doenças epidêmicas e endêmicas; criar condições próprias a assegurar todas 

as pessoas, serviços e ajuda médica em caso de doença.   

  Aline Albuquerque (2016, p.171) ressalta ainda a importância dos relatórios 

desenvolvidos pelo Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da ONU, pois 

trouxeram à lume novos determinantes da saúde, como por exemplo: o acesso a água potável 

e saneamento adequado; segurança alimentar; nutrição, condições de trabalho e moradia 



 
 

 

adequadas; meio ambiente; educação e informações relacionadas à saúde e igualdade de 

gênero.   

  O Comitê ainda se emprenhou em estipular as mínimas obrigações sanitárias dos 

Estados na promoção da saúde social que compreendem, dentre outras, a atenção à saúde 

primária; o acesso a bens e serviços sobre base não discriminatória; medicamentos essenciais; 

e alimentação essencial mínima. (COMITÊ SOBRE OS DIREITOS ECONÔMICOS, 

SOCIAIS E CULTURAIS, 2000 apud ALBUQUERQUE, 2016)  

  A essencialidade de uma vida saudável e a sua ligação direta com o desenvolvimento 

do homem também foi prevista na seara do direito humano internacional. A Declaração sobre 

o Direito ao Desenvolvimento (1986), defende em seu artigo 8º, parágrafo 1º, a igualdade de 

oportunidade no acesso aos recursos básicos à saúde.   

  Ainda merece destaque a preocupação dos organismos internacionais os grupos 

considerados vulneráveis, desta forma, buscou-se garantir seu acesso de forma igualitária aos 

serviços públicos de saúde, nessa esteira, temos a Declaração e o Programa de Ação de Viena 

(1993), a Declaração de Pequim, adotada pela Quarta Conferência Mundial sobre as Mulheres 

(1995) e a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas (2007). 

 Percebe-se que internacionalizar à saúde elevando-a à qualidade de direito humano, é 

buscar um consenso internacional sobre a necessidade de tutela-la de forma universal, 

essencial e preferencial, cobrando dos Estados a absorção de tais preceitos em seus 

ordenamentos jurídicos e, por conseguinte, direcionar suas atividades à esta finalidade.    

 Outrossim, consolidada legalmente a noção que direito à saúde não compreende tão e 

somente no direito de estar saudável, mas também, o acesso a um conjunto de bens, serviços e 

instalações disponíveis, acessíveis, aceitáveis e de qualidade, ressaltamos a tipologia 

obrigacional dos direitos humanos. (ALBUQUERQUE, 2016, p. 172)  

 Atribuir ao direito da saúde o caráter universal, essencial, recíproco e preferencial, é 

elevar a qualidade dos serviços públicos, estimular o desenvolvimento social e dignidade a 

vida humana, portanto, é possível afirmar que o cenário internacional dos direitos humanos 

claramente contribuiu para ampliação dos horizontes sobre o tema sanitário, consolidando o 

direito fundamental e social que conhecemos na atualidade através da absorção destes 

preceitos no ordenamento jurídico brasileiro.  

 

 



 
 

 

2. A CONSTITUIÇÃO E O DIREITO DA SAÚDE 

Tendo em vista ser considerada um bem jurídico de extrema relevância pela ordem 

constitucional, no Brasil, a absorção destes ensinamentos pela Constituição deu-se muito 

tarde, contudo, desde julho de 1934, na Constituição da República dos Estados Unidos do 

Brasil (Segunda República), o diploma Brasileiro já discorria sobre saúde quando incumbiu à 

União e aos Estados de forma concorrente, "cuidar da saúde e assistência públicas" (artigo 

10, inciso II).  

  O referido diploma constitucional timidamente garantia assistência médica e sanitária 

ao trabalhador e a gestante (artigo 121, parágrafo 1º, alínea “h”) e a responsabilidade dos 

entes da República ao adotar medidas legislativas, administrativas e de higiene social com 

vistas a restringir a mortalidade, a morbidade infantil e a propagação das doenças 

transmissíveis.  

  Todas as sucessoras, Constituição dos Estados Unidos do Brasil de novembro de 1937 

(Estado Novo), Constituição dos Estados Unidos do Brasil de setembro de 1946, Constituição 

da República Federativa Nacional de 1967 (Regime Militar), preocuparam-se tão e somente 

na incumbência legislativa sobre o tema sanitário.   

  Até este momento histórico as ações de saúde não eram interligadas e o acesso à saúde 

não era universal, isto, porque os serviços eram prestados pela iniciativa privada ou por 

instituições públicas àqueles que contribuíam para Previdência Social. A assistência médica 

era predominantemente curativa, com pouca valoração das ações de promoção e prevenção. O 

hospital, por sua vez, era tido como o principal equipamento de saúde. Este modelo não 

considerava a importância de uma rede básica, capaz de assistir todas as necessidades das 

pessoas nas comunidades. (ANVISA, 2015)  

  Com a promulgação da vigente Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988 a saúde foi alvo de significantes mudanças. O sistema jurídico, fundado no Estado 

Democrático de Direito, foi destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e 

individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça 

como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, 

direcionando suas atividades em prol da harmonia social e comprometida na ordem interna e 

internacional com a solução pacífica de controvérsias.  

  Com a finalidade de efetivar o bem-estar social, a dignidade da pessoa humana 

(prevista no artigo 5º, inciso XX) e o exercício regular das demais garantias constitucionais 



 
 

 

que carreia, com influências marcantes de diplomas internacionais de direitos humanos e da 8ª 

Conferência Nacional de Saúde de 1986, a Magna Carta instituiu a saúde como um “direito de 

todos e dever do Estado, devendo garanti-la através de políticas sociais e econômicas que 

visem à redução do risco de doença e de outros agravos” (artigo 196).   

  Aqui, torna-se evidente a preocupação do constituinte, clareando o fenômeno da 

constitucionalização, destarte, além de prever a obrigação constitucional sanitária, o diploma 

ainda outorgou à saúde o status de direito social e fundamental (artigo 6º), deixando evidente 

a preocupação do poder constituinte em garantir a efetividade das ações e políticas nesta 

seara. Tamanha a proporção do tema sanitário na magna carta que, inclusive, passou a ser 

reconhecida como cláusula pétrea por diversos juristas.  

Não há dúvida de que para os efeitos do disposto no art. 60, § 4 9 , IV da 

Constituição, o direito à saúde é uma cláusula pétrea, na medida em que se 

tutela a vida, a integridade física e psíquica da pessoa humana. Ademais, o 

Superior Tribunal Federal decidiu na ADIn n. 939 que os direitos e garantias 

não se esgotam no elenco do art. 5 a da CF/88, podendo ser identificados em 

outros dispositivos da Carta Federal. Ora, o direito à saúde, além de direito 

fundamental, é condicionante da dignidade humana, que é fundamento da 

República Federativa do Brasil (art. 1 a , III), justificando plenamente o seu 

enquadramento entre as cláusulas pétreas. (ASBAH, 2004) 

O diploma constitucional ainda prevê a redução de riscos no trabalho, por meio de 

normas de saúde, higiene e segurança (artigo 7º, inciso XXI), a intervenção da União sob os 

Estados e Distrito Federal, e dos Estados sob os municípios em caso de desrespeito ao mínimo 

de investimento na área de saúde (artigo 34, inciso VII, alínea “e” e artigo 35, inciso III), 

inclui a assistência à saúde entre os programas suplementares à educação no ensino 

fundamental (artigo 208, inciso VII) e unifica todas as ações e serviços públicos de saúde 

(artigo 198).   

 Como ressalta José Afonso da Silva (2004), esta necessária preocupação do poder 

constituinte em defende-la como direito fundamental e social veio tarde em comparação com 

o cenário internacional de direitos humanos, por outro lado, a proposta de unificar os serviços 

públicos de saúde se mostrou um tanto promissora para efetivar o direito à saúde em território 

nacional, tanto é que, a proposta do Sistema Único de Saúde por diversas ocasiões recebeu 

críticas positivas de organismos internacionais.   

  Percebe-se que, na história do Brasil, somente a vigente Constituição deu a devida 

importância ao tema e, após sua constitucionalização, a saúde ganhou uma dimensão objetiva, 

inclusive, transcendendo seus princípios e diretrizes inclusive ao mercado de saúde 



 
 

 

suplementar, que hoje é responsável pelo atendimento de 29% da população brasileira. 

(IBGE, 2015)  

3. OS EFEITOS DA CONSTITUCIONALIZAÇÃO DA SAÚDE PARA AS POLÍTICAS 

PÚBLICAS 

Como sabemos, o direito constitucional é o pilar do nosso ordenamento jurídico. Sua 

importância e supremacia despertam o interesse em seu estudo e as discussões de seus 

ensinamentos perpassam pela grande expectativa para adentrarmos nas razões e princípios 

utilizados nos direitos fundamentais. (MARGARIDA, 2011)  

  Luís Roberto Barroso (2005) nos ensina que, quando um direito é elevado à norma 

constitucional, irradia-se seu conteúdo material e axiológico por todo o sistema jurídico, ou 

seja, seus valores e os fins públicos ao quais se destinam passam a condicionar a validade e o 

sentido de todas as normas do direito infraconstitucional.  

  Nesse contexto, os dispositivos constitucionais passam a ser não apenas um sistema 

em si, mas um norte para todos os demais ramos do direito. Dentre outras consequências, o 

fenômeno limita a discricionariedade da Administração Pública, institui deveres de atuação, e 

fornecem fundamentos de validade para a prática de atos de aplicação direta e imediata da 

Constituição, independentemente da interposição do legislador ordinário, além de condicionar 

a interpretação de todas as normas do sistema.  

  O impacto da constitucionalização possui tamanha significância que, inclusive, limita 

a autonomia da vontade dos particulares, em domínios como a liberdade de contratar ou o uso 

da propriedade privada, subordinando-a a valores constitucionais e ao respeito a direitos 

fundamentais, no presente caso, preceitos em prol da saúde social. 

A partir de 1988, e mais notadamente nos últimos cinco ou dez anos, a 

Constituição passou a desfrutar já não apenas da supremacia formal que 

sempre teve, mas também de uma supremacia material, axiológica, 

potencializada pela abertura do sistema jurídico e pela normatividade de seus 

princípios. Com grande ímpeto, exibindo força normativa sem precedente, a 

Constituição ingressou na paisagem jurídica do país e no discurso dos 

operadores jurídicos (BARROSO, 2014) 

 

Estes efeitos jurídicos coadunam-se invariavelmente com as lições de Antônio Carlos 

da Ponte sobre os mandados de criminalização. Em observância ao princípio da supremacia 

constitucional, devem as políticas criminais, estarem em plena consonância texto 

constitucional: “O bem jurídico deve ser avaliado à luz da Constituição Federal e, somente 



 
 

 

encontrando fundamento nos valores e preceitos nela consagrados é que deverá ser analisado 

no campo próprio da dogmática penal.” (PONTE, 2008, p. 149)  

 Seguindo esta mesma linha de pensamento, o impacto jurídico deste fenômeno teria 

capacidade de influenciar drasticamente as políticas públicas, seja para norteá-las, ou para 

limitá-las.  

Se a Constituição contém normas nas quais estabeleceu fins públicos 

prioritários, e se tais disposições são normas jurídicas, dotadas de 

superioridade hierárquica e de centralidade no sistema, não haveria sentido 

em concluir que a atividade de definição das políticas públicas - que irá ou 

não realizar esses fins - deve estar totalmente infensa ao controle jurídico. 

Em suma: não se trata da absorção do político pelo jurídico, mas apenas da 

limitação do primeiro pelo segundo. (BARCELLOS, 2005) 

 Ciente dos grandes efeitos gerados pela constitucionalização em todo ordenamento 

jurídico, não seria diferente no âmbito das políticas públicas, sendo suas execuções 

intimamente ligadas com a concretização dos direitos e garantias fundamentais elencados em 

nossa Magna Carta, destarte, a discricionariedade outorgada ao administrador público esbarra 

na sua obrigação constitucionalmente prevista de criar uma atmosfera favorável a efetivação 

dos direitos fundamentais, por meio de políticas públicas voltadas aos interesses do povo. 

(FILHO, 2003, p. 49)  

  Nesse contexto, podemos afirmar que a constitucionalização da saúde visa promover o 

mais alto grau de saúde em todas as atividades desempenhadas pelo Estado de forma 

imediata, seja no planejamento e execução de políticas públicas. Outrossim, transcende sua 

influência ainda ao Poder Judiário, que tem um papel fundamental no cumprimento destas 

garantias, pois, em caso de violação por parte de particulares ou do próprio Poder Público, 

estarão sujeitos a correções judicias pela via ordinária, bem como, pelo controle de 

constitucionalidade difuso.  

CONCLUSÃO 

Percebe-se que o conceito e a dimensão do contemporâneo direito à saúde foram 

sedimentados por inúmeros desdobramentos históricos, legais e políticos originados, 

principalmente, pelo cenário internacional dos direitos humanos.   

  Após absorvidos pelo ordenamento jurídico brasileiro em grau constitucional como 

direito fundamental e social que o é (fenômeno da constitucionalização) seus extensos efeitos 

irradiaram-se para todos os diplomas infraconstitucionais de modo a limitar a atuação de 



 
 

 

particulares e até, do próprio Estado, em prol da saúde e do bem-estar comum.  

  Portanto, a constitucionalização do direito à saúde, norteia e limita a interpretação 

legal e influência drasticamente as políticas públicas, sendo que estas, são consideradas o 

instrumento pelo qual o Estado deverá materializar a saúde social.  
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RESUMO 

 

O presente trabalho versa sobre a judicialização na saúde, seu crescente aumento no cenário 

da justiça brasileira, e a utilização de mecanismos inseridos em um sistema multiportas, como 

mecanismos para solução adequada dos conflitos na área da saúde. Neste contexto, o presente 

artigo tem como objetivo discutir os diversos métodos de solução de conflitos aplicados à área 

da saúde, como alternativa à judicialização. Para tanto, é realizada pesquisa exploratória, 

bibliográfica e documental sobre o tema, com base nos relatórios da Justiça em números do 

CNJ, até o ano de 2018, bem como a resolução nº 125/2010 do CNJ, e legislação aplicável, de 

modo que os dados coletados são analisados através dos métodos dedutivo e sistêmico. 

Resultados (principais descobertas) A pesquisa resultou para cada conflito, há dentro de um 

sistema multiporta meios adequados para sua solução, que vai desde a judicialização até 

outros meios alternativos. Por fim, serão traçados os meios de tratamento dos conflitos, e 

como cada mecanismo propicia um caminho para solução de conflitos, em especial na área da 

saúde. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Direito a saúde. Judicialização. Sistema multiportas. Tratamento de 

conflitos. 

 

ABSTRACT 

 

This paper deals with the judicialization in health, its increasing increase in the Brazilian 

justice scenario, and the use of mechanisms inserted in a multiport system, as mechanisms for 

the adequate resolution of conflicts in the health area. In this context, this article aims to 

discuss the various methods of conflict resolution applied to the health area, as an alternative 

to judicialization. To this end, an exploratory, bibliographical and documentary research on 

the subject is carried out, based on the Justice reports in CNJ numbers up to 2018, as well as 

CNJ Resolution 125/2010, and applicable legislation, so that The collected data are analyzed 
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through deductive and systemic methods. Results (main findings) The research resulted for 

each conflict, there is within a multiport system adequate means for its solution, ranging from 

judicialization to other alternative means. Finally, the means of conflict treatment will be 

outlined, and how each mechanism provides a path to conflict resolution, especially in health. 

 

KEYWORDS: right to health; judicialization; multiport system; conflict handling. 

 

 

INTRODUÇÃO 

Inserido no contexto legislativo trazido pela Constituição Federal de 1988, o direito a 

saúde, passou a fazer parte de um conjunto de garantias do indivíduo, a serem garantidos pelo 

Estado, para que as pessoas tenham condições mínimas de dignidade. 

Todavia, o sistema de assistência à saúde no Brasil ainda convive com problemas 

estruturais não conseguindo atender a todas as demandas, gerando crescentes conflitos 

envolvendo a falta de efetivação do direito constitucional à saúde. Assim, muitas vezes, o 

Direito à Saúde só pode ser efetivado por meio da intervenção do Poder Judiciário - também 

chamada de judicialização -, o que tem gerado muita discussão no campo jurisprudencial e 

doutrinário. 

Com o passar dos anos, houve um aumento exponencial no número de processos 

judiciais, que em sua maioria refletem apenas uma atuação judicial prioritariamente 

demandista e individualizada, sem a devida apreensão do sistema como um todo. 

Com o novo paradigma do Estado Democrático de Direito, com destaque na 

Constituição da República, o direito de acesso à Justiça passou a fazer parte do rol de direitos 

e garantias fundamentais representando a garantia de uma proteção conferida pelo estado de 

maneira eficaz. (FERREIRA, 2007), fazendo com que o Estado busque diversos mecanismos 

adequados para a solução dos conflitos, inclusive os relacionados à saúde, e que não se 

restrinjam ao tradicional modelo de judicialização. 

1. JUDICIALIZAÇÃO DOS CONFLITOS NA ÁREA DA SAÚDE 

Atualmente, o Poder Judicial pode ser entendido como o poder que tem como 

finalidade promover a guarda da Constituição e a concretização da norma abstrata criada pelo 

Legislativo satisfazendo o interesse coletivo e individual.  

Neste contexto, destaca-se que a saúde, como já demonstrado, deixou de ser apenas 

um valor individual, para apresentar-se como um valor da coletividade. É um direito 



 
 

 

fundamental, voltado à preservação da vida e dignidade humana.  Todavia, o sistema de saúde 

pública no Brasil ainda convive com problemas estruturais decorrentes da insuficiência de 

recursos para o atendimento de todas as demandas, e deficiências técnicas que têm gerado 

crescentes conflitos envolvendo a falta de efetivação do Direito Constitucional à Saúde.  

Assim, muitas vezes, o Direito à Saúde só pode ser efetivado por meio da intervenção 

do Poder Judiciário, também chamada de judicialização, o que tem gerado muita discussão no 

campo jurisprudencial e doutrinário. 

Com o passar dos anos, houve um aumento exponencial no número de processos 

judiciais, que em sua maioria refletem apenas uma atuação judicial prioritariamente 

demandista, e individualizada, sem a devida apreensão do sistema como um todo.  

Segundo destacam Delduque e Castro (2015, p. 510):  

No Brasil, os litígios em matéria de saúde que possuem mais evidência são 

aqueles em que o acesso é o objeto material da demanda. De um lado está o 

cidadão enfermo, demandando ações ou insumos de saúde contra o Estado, 

provedor de serviços públicos de saúde, que, por razões de ausência do 

serviço ou da não previsibilidade deste nas políticas públicas, deixa de 

oferecê-los. Trata-se de um ‘enfrentamento social’ que ganhou proporções 

epidêmicas. Os mecanismos clássicos de resolução dos conflitos acabaram 

por produzir externalidades negativas para o SUS, já debilitado por razões 

diversas. 

Neste diapasão, identifica-se a influência dos preceitos de Direitos Humanos 

consagrados pela Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948 e no Sistema 

Interamericano de Direitos Humanos, através do Pacto de San José da Costa Rica, de 1969, 

ratificado pelo Brasil desde 1992, que consagra como garantia da pessoa humana o direito à 

saúde, cabendo ao Estado assegurar a efetivação de referido preceito (ANDRADE; 

ANDRADE, 2018. p. 96) 

1.1 DO ACESSO À JUSTIÇA  

O acesso à Justiça é garantido por nossa Carta Magna de 1988 com o status de direito 

fundamental previsto no artigo 5.º, inciso XXXV, nos seguintes termos: “a lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. (BRASIL, 1988, meio digital) 



 
 

 

Não se fala em acesso à Justiça pelo simples acesso ao Poder Judiciário, mas pelo 

acesso à decisão procurada, numa duração razoável do processo e cuja tutela definitivamente 

encerre o litígio proposto. 

Para Rocha (2002, p.13), o movimento de acesso à Justiça tem origem “na busca de 

efetivar os direitos do cidadão, através de reformas de amplo e criativo alcance, recusando-se 

a aceitar a imutabilidade de quaisquer institutos caracterizadores do nosso ordenamento 

jurídico”.  

Verifica-se que as mais variadas limitações de acesso privam inúmeras pessoas da 

tutela do Judiciário, o que lhes causa dano substancial, pois quem não vem a juízo ou não 

pode fazê-lo renúncia àquilo que aspira ou busca satisfazer (TAVARES, 2015, meio digital). 

Em se tratando de acesso à saúde, a constitucionalização do Direito à Saúde trouxe 

muitos benefícios, sendo uma conquista, em grande parte, fruto do movimento sanitário. 

Contudo, observa-se que muitas são as dificuldades impostas no momento da concretização 

desta garantia. (ROCHA; WEBBER, 2018, p.220) 

Esses obstáculos são facilmente percebidos com o crescente número de ações que 

chegam ao Poder Judiciário postulando a efetivação deste Direito contra entes públicos - 

principalmente -, e privados. 

1.2 JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE EM NÚMEROS  

Com o estudo da 14ª edição do relatório Justiça  em Números, do Conselho Nacional 

de Justiça  (CNJ, 2018), é possível identificar as demandas sobre a judicialização da saúde (de 

natureza cível, não criminal), considerando os processos ajuizados até 31/12/2017 e em 

trâmite no 1º grau, no 2º grau, nos juizados especiais, no Superior Tribunal de Justiça , nas 

turmas recursais e nas turmas regionais de uniformização. Referido relatório, aponta um total 

de 1.778.269 processos em tramitação, até dezembro de 2017. 

O número de processos em primeira instância relacionados à saúde aumentou 

aceleradamente de 2008 a 2017. No período, a quantidade de casos cresceu 198%, enquanto o 

total de processos entrando na Justiça nacional diminuiu 6%. Em 2017, 95,7 mil demandas 

acerca de saúde começaram a tramitar no Judiciário brasileiro. (CNJ, 2018) 



 
 

 

De 2008 a 2017, as ações sobre saúde cresceram 85% nos tribunais de segunda 

instância, especializados em apelações. No mesmo período, o volume total de processos nesse 

segundo grau de jurisdição cresceu 32%. (CNJ, 2018) 

No relatório de 2017 (CNJ, 2017), divulgado no início de setembro de 2017, 

totalizaram no ano de 2016 (considerando os processos ajuizados até 31 de dezembro de 

2016, e em trâmite inclusive nas instâncias recursais) 1.346.931 processos em andamento. 

Comparando as aferições a partir de 2011, chegamos à seguinte evolução: Em 2015, 

854.506 demandas (SCHULZE, 2017); em 2014, 392.921 e 240.980 processos judiciais em 

2011 (CNJ, 2017). No Estado de São Paulo, em 2015, cerca de 43.000 encontravam-se em 

trâmite (CNJ, 2015).  

Pelo vertiginoso aumento das demandas judiciais, resta evidente que o Estado tem 

falhado nas políticas de Saúde Pública, sendo dever dos diversos agentes envolvidos a busca 

por meios que garantam efetivo acesso aos mais variados recursos disponíveis, à toda 

coletividade, o que não ocorre através de demandas individualizadas, no Poder Judiciário. 

Para Farias (2018, p.124) a juridicização (desjudicialização) valoriza “a negociação 

entre os autores, que cheguem a um resultado consensual e, com a participação da 

sociedade”. 

2 A COMPOSIÇÃO DE CONFLITOS ATRAVÉS DE UM SISTEMA MULTIPORTAS 

 A distribuição da Justiça, sendo no caso específico, relacionado ao Direito à Saúde, 

tem sido buscada preferencialmente por meio da intervenção do Poder Judiciário, evento 

também chamado de “judicialização”, o que tem gerado muita discussão no campo 

jurisprudencial e doutrinário. 

Neste cenário, onde se identifica com o passar dos anos um aumento exponencial no 

número de processos judiciais, o caminho natural da negociação vai sendo deixado de lado, 

conduzindo o destino dos problemas privados ao Estado. (TARTUCE, 2018, p.70) 

Segundo este autor:  

O movimento normativo das últimas décadas – que passa pela Lei de 

Arbitragem, que passa por previsões de processos administrativos geradores 

de títulos executivos, pela Resolução n. 125/2010 do CNJ e que culmina 



 
 

 

com a tônica “consensual” do CPC/2015, promulgado em data próxima à da 

Lei de Mediação.
147

 (TARTUCE, 2018, p. 21) 

A solução das diversas formas de disputa pode caminhar por métodos facilitadores 

como a negociação e a Mediação, ou por outros mecanismos com maior grau de avaliação, 

como recomendações e arbitragens não vinculantes, até métodos vinculantes, como a 

Arbitragem e o Juízo Estatal. 

A partir da Constituição Federal de 1988, houve uma ampliação da noção de acesso à 

Justiça, cabendo ao Poder Judiciário dar atendimento a um número maior de reclamos. Assim, 

este tem o dever de multiplicar as portas de acesso à proteção dos direitos reivindicados. 

(NALINI, 2000, p.32) 

Esta perspectiva está claramente delineada no CPC/2015, “que após enunciar no 

capítulo a garantia de acesso à Justiça”, dispôs no art. 3º, § 2º que o Estado Promoverá, 

sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. (TARTUCE, 2018) 

Neste mesmo sentido, o parágrafo seguinte prescreve: 

Art. 3º [...] 

§3º - a conciliação, a Mediação e outros métodos de solução consensual de 

conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos 

e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. 

(BRASIL, 2015, meio digital) 

Esta perspectiva, baseia-se no chamado sistema multiportas, cujo intuito é fornecer 

diversas opções (diversas “portas”) de solução de conflitos, como alternativa ao sistema 

tradicional de acesso ao Poder Judiciário. 

Neste contexto, entende-se por Sistema Multiportas o complexo de opções que cada 

indivíduo tem à sua disposição para solucionar um conflito a partir de diferentes métodos. 

Este sistema envolve métodos heterocompositivos (adjudicatórios) e autocompositivos 

(consensuais), com ou sem a articulação ou participação estatal. 

Verifica-se que a doutrina tem caminhado para a existência de um sistema chamado de 

“pluriprocessual”, configurado pela presença de diversos mecanismos para tratar os conflitos, 

dentre eles a Mediação, a arbitragem e o próprio processo judicial; identificando, em cada 
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caso específico, qual mecanismo é mais adequado para sua solução. Assim, considera-se 

possível “que se reduzam as ineficiências inerentes aos mecanismos de solução de disputas”. 

(AZEVEDO, 2002 apud TARTUCE, 2018, p. 72) 

Ainda segundo Tartuce, há de se destacar alguns sistemas em que o próprio 

magistrado encaminha as partes ao meio que julga mais eficiente ao caso. Um exemplo 

apresentado, é o chamado “Multi-door Courthouse” Norte-Americano, sistema originado no 

ano de 1976 nos Estados Unidos com o Professor da Universidade de Harvard, Frank Sander.  

Segundo o próprio autor, este mecanismo foi criado de forma acidental, fruto de seus 

estudos sobre vários temas que eram trazidos às Varas Federais sobre causas oriundas de 

Direito de Família e do Trabalho. Estas questões foram passadas aos seus colegas da 

universidade de Harvard que as encaminharam, sem o seu conhecimento, para o presidente da 

Suprema Corte, Warren E. Burger (CRESPO; SANDER, 2008).  

Neste modelo adotado nos Estados Unidos o jurisdicionado, ao procurar uma solução 

para seu litígio, pode ser encaminhado para diversos meios de composição, como a Mediação, 

arbitragem, ou em outros casos, a via judicial, que mesmo não sendo a única, ainda é uma das 

opções para alguns tipos de demanda. (TARTUCE, 2018. p. 73) 

Segundo Kops (2015, p. 51), o movimento dos meios alternativos de resolução de 

conflitos que originaram a criação do Fórum Múltiplas Portas faz parte da cultura dos Estados 

Unidos e está situado no passado do país, sendo um traço constante em toda a evolução norte-

americana, com origem na colonização inglesa, mesmo que em tempos e locais específicos, 

com base - segundo o autor, citando Chase (2014 apud KOPS, 2015, p. 51) -, na sua ética e na 

prática, já que esses colonizadores se moviam por uma utopia religiosa, oriunda do 

puritanismo que a resolução dos problemas deveria ser comunitária e não individual, baseada 

no consenso. 

Como já indicado, a Resolução
148

 125 do CNJ tem exercido um importante papel no 

Brasil desde que reconheceu, já em 2010, a instituição da “Política Judiciária Nacional de 

Tratamento Adequado de Conflitos”. 
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Em um sistema Multiportas Estatal, como é o modelo citado no Brasil, pode-se 

verificar que o Poder Judiciário exerce o papel de orientar os litigantes sobre os diversos 

meios possíveis para a solução dos conflitos, sugerindo qual seria a medida mais adequada a 

cada caso. O Estado, neste modelo, encarrega-se de encaminhar as partes no Sistema 

Multiportas de forma gratuita, orientando-as antes de uma demanda Judicial. 

Diante de todo cenário que se apresenta decorrente da grande judicialização de 

demandas, e já apontado no presente estudo, com relação à Judicialização na área da Saúde, 

verifica-se que quanto maior for o número de opções disponibilizadas para a solução de 

controvérsias, maior a chance do jurisdicionado alcançar uma resposta justa e útil e eficiente 

ao litígio vivenciado. 

O modelo tradicional de jurisdição carrega consigo a característica da 

conflituosidade (ganha/perde), enquanto surgem experiências que propõem 

um modelo consensual (ganha/ganha) para solução das demandas. Devemos 

caminhar com passos articulados, com destino ao aperfeiçoamento de novas 

técnicas que propiciem à população o mais amplo acesso à Justiça, com a 

rápida e eficaz solução dos litígios. [...] Nessa linha de raciocínio, 

precisamos aperfeiçoar o modelo tradicional de aplicação da Justiça que 

funciona integrada ao Estado – monopólio jurisdicional –, e 

concomitantemente assimilar o modelo consensual com as suas novas 

técnicas de resolução de conflitos. (BACELLAR, 1999, p. 125-126). 

No ordenamento jurídico brasileiro identificam-se algumas medidas que já permitem 

uma diversidade de alternativas para solução de conflitos que não a Demanda Judicial no 

modelo clássico que se conhece. 

Além das opções de conciliação já existentes no CPC de 1973, outras leis trouxeram 

mecanismos diferenciados de composição de conflitos, como por exemplo, a Lei 9.099/1995, 

que instituiu os Juizados Especiais Cíveis Estaduais, e por fim, o CPC/2015 e a Lei de 

Mediação (Lei n
o
 13.140/2015). 

Assim, com base na legislação vigente, os administradores da Justiça devem atuar para 

disseminar e incentivas o uso da mais variada gama de meios de composição de conflitos 

disponíveis. 

Fernanda Tartuce (2018. p. 78) propõe a apresentação de um quadro sinótico, em que 

se vislumbre o amplo espectro de possibilidades de solução de conflitos em nosso sistema 

jurídico: 



 
 

 

 

Figura 1 – Possibilidades de Solução de Conflitos 

Fonte: Tartuce (2018, p. 78) 

O objetivo principal do emprego dos mecanismos extrajudiciais de resolução de 

conflitos “é a facilitação do acesso à Justiça, e não a violação de tal direito. Solucionar 

conflitos a partir da reflexão, do diálogo participativo e da cooperação entre os envolvidos é o 

objetivo principal.” (SILVA; MASSON, 2014, p. 152)   

 Continua o autor que “é possível aplicar a Mediação em qualquer espécie de conflito, 

dentre as quais, aqueles em que de um lado se encontra o cidadão e de outro o ente público. 

Esse quadro é concebido especialmente em situações de conflitos que envolvem a efetivação 

de direitos fundamentais sociais, tais como saúde, educação, trabalho e moradia.” (SILVA; 

MASSON, 2014, p. 152) 

2.1 TRATAMENTO DO CONFLITO 

Segundo Dinamarco (2003, p. 41) o conflito é visto como “fator de desagregação e 

obstáculo último do Estado, razão pela qual removê-lo, remediá-lo e sancioná-lo constituem 

função socialmente muito relevante”.  

Os conflitos são inerentes a vida humana, pois as pessoas são diferentes, 

possuem descrições pessoais e particulares de sua realidade e, por 

conseguinte, expõem pontos de vista distintos, muitas vezes colidentes. A 

forma de dispor tais conflitos mostra-se como questão fundamental quando 

se pensa em estabelecer harmonia nas relações cotidianas. Pode-se dizer que 

os conflitos ocorrem quando ao menos duas partes independentes percebem 

seus objetivos como incompatíveis; por conseguinte, descobrem a 

necessidade de interferência de outra parte para alcançar suas metas. 

(SCHNITMAN, 1999, p. 170). 
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O conflito deve ser entendido como algo transformador sendo sua evolução inerente 

ao ser humano quando sua abordagem se dá de forma adequada. 

[...] Nascido do antigo latim, a palavra conflito tem como raiz etimológica a 

ideia de choque, ou ação de chocar, de contrapor ideias, palavras, ideologias, 

valores ou armas. Por isso, para que haja conflito é preciso, em primeiro 

lugar, que as forças confrontantes sejam dinâmicas, contendo em si próprias 

o sentido da ação, reagindo umas sobre as outras. Na tentativa de uma 

explicação mais esmiuçada para a palavra conflito, tem-se que consiste em 

um enfrentamento entre dois seres ou grupos da mesma espécie que 

manifestam, uns a respeito dos outros, uma intenção hostil, geralmente com 

relação a um direito. para manter esse direito, afirmá-lo ou restabelecê-lo, 

muitas vezes lançam mão da violência, o que pode trazer como resultado o 

aniquilamento de um dos conflitantes. Essa definição de conflito pode ser 

desmembrada em alguns aspectos importantes. Primeiramente, se avista que 

o enfrentamento é voluntário, de modo que um homem, ao tropeçar em uma 

pedra, colide com a mesma e não conflita com ela, justamente porque no 

primeiro caso não se avista a intenção de conflitar que se percebe no 

segundo. A ‘vontade conflitiva’ pode se direcionar a uma única pessoa ou a 

um grupo. Num segundo momento, avista-se a necessidade de que os 

antagonistas sejam da mesma espécie, pois não se denomina conflito o 

enfrentamento entre um homem e um animal. Adiante, a intencionalidade 

conflitiva implica na vontade hostil de prejudicar o outro, porque é 

considerado um inimigo ou porque assim se quer que seja. [...] outro aspecto 

é o objeto do conflito, que geralmente é um direito entendido não apenas 

como uma disposição formal, mas também como uma reivindicação de 

Justiça. O conflito trata de romper a resistência do outro, pois consiste no 

confronto de duas vontades, quando uma busca dominar a outra com a 

expectativa de lhe impor a sua solução. Essa tentativa de dominação pode se 

concretizar através da violência direta ou indireta, através de ameaça física 

ou psicológica. No final, o desenlace pode nascer do reconhecimento da 

vitória de um sobre a derrota do outro. Assim, o conflito é uma maneira de 

ter razão independentemente dos argumentos racionais (ou razoáveis), a 

menos que ambas as partes tenham aceito a arbitragem de um terceiro. 

Então, percebe-se que não se reduz a uma simples confrontação de vontades, 

ideias ou interesses. É um procedimento contencioso no qual os antagonistas 

se tratam como adversários ou inimigos. (SPENGLER, 2008, p. 21-23). 

Evidencia-se que o conflito é natural, inerente aos seres humanos e sem ele as relações 

sociais estariam estagnadas. “El conflicto es una realidad humana basada en las diferencias 

individuales, la autonomía y la posibilidad de disentir.”
149

 (RAMIRÉZ, 2006, p. 23). 

Portanto, o conflito e a insatisfação tornam-se necessários para o aprimoramento das relações 

interpessoais e sociais. (NUNES, 2014)  

A obra do Fórum Nacional Multiportas no Conselho Nacional de Justiça (OLIVEIRA; 

SPENGLER, 2013, p. 75) ensina que “ao tratar do conflito, se torna importante diferenciar as 
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expressões ‘resolução’ e ‘solução’. Quando se faz referência à “solução”, entende-se que o 

conflito será extinto, não importando como esse processo se dará, ou seja, se de forma 

legítima ou ilegítima, legal ou ilegal”. Ou seja, “ato ou efeito de solver, resolução de uma 

dificuldade, resposta a uma questão; termo, desfecho, conclusão.” (TARTUCE, 2018, p. 35) 

Assim para Oliveira e Spengler (2013, p. 75) se torna mais adequada a expressão 

“tratamento de conflito” uma vez que o conflito não pode ser contido ou resolvido, mas 

submetido aos métodos mais adequados.  

Niceto Alcalá Zamora y Castillo (apud LAMY ET AL., 2018. p. 313) propõem a 

trilogia clássica, adaptada por Lamy e outros (2018, p. 313), que explica uma espécie de linha 

evolutiva cronológica dos métodos para a solução de conflitos (Quadro 1): 

Quadro 1: Apresentação dos métodos para Solução de Conflitos 

 Responsável 

pela Solução 

Instrumento 

Utilizado 

Exemplos 

AUTOTUTELA um dos 

envolvidos no 

conflito 

imposição da 

força (física, 

econômica, 

social, 

intelectual) 

- subjugação do 

mais fraco;  

- legítima defesa, 

inclusive da posse;  

- estado de 

necessidade; e  

- 

consumidor.gov.br 

HETEROTUTELA um terceiro 

imparcial 

imposição do 

Direito ou da 

equidade 

- jurisdição estatal; 

e - jurisdição 

privada 

(arbitragem) 

AUTOCOMPOSIÇÃO os próprios 

envolvidos no 

conflito 

consenso, com ou 

sem a presença 

de um facilitador 

- negociação 

(mesas redondas, 

acordos e 

convenções 

coletivos);  

- conciliação; e  

- Mediação 
Fonte: Lamy et al. (2018). 

 

CONCLUSÃO 

 

Os conflitos têm crescido com o passar dos anos, porém, foi possível identificar com o 

presente estudo que, não obstante os avanços alcançados nos últimos tempos, ainda este 



 
 

 

convive com problemas estruturais decorrentes da insuficiência de recursos para o 

atendimento de todas as demandas e deficiências técnicas, gerando além de demandas, a 

recorrente falta de efetivação do Direito Constitucional à Saúde. 

Assim, muitas vezes, o Direito à Saúde só pode ser efetivado por meio da intervenção 

do Poder Judiciário, também chamada de judicialização, o que tem gerado muita discussão no 

campo jurisprudencial e doutrinário, sendo que no curso do presente trabalho se buscou 

apresentar outros meios de solução de conflitos que saiam da esfera judicial. 

Ficou muito claro, ao longo do desenvolvimento da pesquisa, que existe a real 

necessidade de mudança na atual cultura de tratamento de litígios. 

Pode-se constatar que no Brasil este novo olhar vem se aprimorando a exemplo da 

instauração da política pública do Fórum Múltiplas Portas no tratamento de conflito à luz da 

Resolução n. 125 do CNJ e da Lei 13.140 de 26 de junho de 2015, entre outros marcos legais 

que regulam algumas das portas de acesso à Justiça. 

Assim, após análise de todo material coletado, verifica-se que o Estado, pode, a partir 

da concepção abordada, adotar medidas que busquem, soluções alternativas à judicialização 

da saúde, valendo-se de importantes instrumentos de construção do Direito à Saúde, baseados 

nos princípios constitucionais de integralidade e universalidade. 
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A JUDICIALIZAÇÃO NO ACESSO À SAÚDE 
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RESUMO 

 

De acordo com a Constituição Federal de 1988, em seu art. 6º o direito à saúde passou a ser 

direito de todos. É direito fundamental inserido no rol dos Direitos e Garantias Fundamentais 

da Constituição. Apesar de todas essas garantias, com relação ao direito fundamental da saúde 

incumbido ao Poder Público, esbarra na falta de vontade governamental. A partir daí é que 

surge o fenômeno da judicialização do direito à saúde. Assim este estudo tem por objetivo 

realizar uma pesquisa sobre a judicialização do acesso a saúde. O método de pesquisa se deu 

através de revisão de literatura que trata do tema. 

 

Palavras-chave: Saúde. Poder Público. Garantias Fundamentais. Judicialização. 

 

ABSTRACT 

 

According to the Federal Constitution of 1988, in its art. 6th, the right to health became the 

right of all. It is a fundamental right inserted in the list of Fundamental Rights and Guarantees 

of the Constitution. Despite all these guarantees, with respect to the fundamental right of 

health entrusted to the Public Power, it comes up against a lack of governmental will. From 

this point on, the phenomenon of the judicialization of the right to health emerges. Thus, this 

study aims to conduct a research on the judicialization of access to health. The research 

method was based on a literature review that deals with the theme. 

 

Keywords: Health; Public Power; Fundamental Guarantees; Judiciary. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O direito à Saúde é um tema que tem sido tratado, com diferentes enfoques nas 

diversas Constituições democráticas brasileiras (1891, 1934, 1946 e 1988), assim como nas 

Outorgadas (1824, 1937, 1967 e 1969), sendo este considerado um dos maiores desafios que o 

país sempre tentou superar. 

De acordo com a Constituição Federal de 1988, em seu art. 6º o direito à saúde passou 

a ser direito de todos, tendo como característica a universalidade, integridade, equidade e 

obrigação do Estado. 
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Atualmente, em função de todos os problemas que o país vem passando na área da 

saúde, e com embasamento na Constituição Federal e suas garantias, cuja saúde passa a ser 

um dos direitos fundamentais, à busca judicial tem aumentado sobremaneira, pois estão 

ocorrendo divergências entre o Estado e particular por tratamentos na esfera pública devido à 

necessidade de algum tipo de tratamento; destaca-se ainda, que até na esfera privada existem 

ações, cuja maioria iniciam-se quando da ocorrência de atritos entre consumidores e planos de 

saúde.  

Diante disso, é que surge o fenômeno da judicialização do direito à saúde; frente ao 

descaso em relação à implementação das políticas públicas, o Judiciário é acionado a intervir 

em prol do cidadão. Ou seja, ante o descaso dos órgãos estatais com a saúde pública e também 

privada, é preciso conceber uma solução para os problemas enfrentados, o Poder Judiciário 

está assumindo o papel de efetivador do direito à saúde. 

Desta forma, este estudo tem por objetivo realizar uma pesquisa sobre a judicialização 

do acesso a saúde. 

O método de pesquisa se deu através de revisão de literatura que trata do tema.  

 

1. DESENVOLVIMENTO TEÓRICO 

 

1.1 Saúde nas Constituições Brasileiras 

 

As Constituições anteriores não contemplavam a saúde como um direito fundamental 

e um dever do Estado. A Constituição Federal de 1824 preocupou-se apenas com os direitos 

civis e políticos dos cidadãos não fazendo qualquer alusão ao dever do Estado quanto à 

organização de serviços à saúde.
151

 

A Constituição de 1891, também não fez referências em nenhum dispositivo quanto à 

ordem econômica e social, não trouxe nenhuma regulamentação ou normatização que pudesse 

estar relacionada ao direito à saúde.
152

 

A partir da Constituição de 1934 é que passou a ser demarcada a separação do Estado 

liberal para a democracia social, pois, pela primeira vez incluiu menção explicita a saúde, 
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instituindo no art. 106, inciso II, a competência concorrente à União e aos Estados a cuidar da 

saúde e assistência pública.
153

 

A Constituição de 1937 consagrou em seu art. 16, inciso XXVII, a competência 

privativa da União para legislar sobre normas fundamentais da defesa e proteção da saúde, 

especialmente da saúde da criança. No art. 17, cabia aos Estados suprir as lacunas da 

legislação federal, tendo que cumprir as exigências da lei federal, já o art. 18, alínea c, sem 

qualquer diminuição ou dispensa nos assuntos específicos entre os quais assistência pública, 

obras de higiene popular, casa de saúde, clínicas, estações de clima e fonte medicinais.
154

 

A Constituição de 1946 surgiu para redemocratizar o país, fortaleceu o regime 

representativo, em seu art. 5º, inciso XV, alínea b, manteve a competência da União em 

legislar sobre a proteção da saúde. Com relação à melhoria da condição dos trabalhadores, a 

Constituição faz menções à higiene e segurança dos trabalhadores, benefícios à gestante e 

proteção de menores de 14 anos (art. 157) e especificou a assistência sanitária, inclusive 

hospitalar e média preventiva, ao trabalhador e a gestante (art. 157, inciso XIV).
155

 

A Constituição de 1967 reduziu os direitos políticos; no campo da saúde reconheceu a 

competência da União para estabelecer planos nacionais de educação e saúde (art. 8, inciso 

XIV) e manteve a competência para legislar sobre normas gerais de defesa e proteção à saúde 

(art. 8º, inciso XVII, alínea c). Foram ainda mantidas as conquistas dos trabalhadores sobre 

assistência sanitária e benefícios as gestantes e menores trabalhadores, acrescentando-se que 

nenhuma prestação de serviço de assistência ou de benefício compreendido na previdência 

social será criada, majorada ou estendida, sem a correspondente fonte de custeio (art.158).
156

 

A partir da Emenda Constitucional nº 01, de 17 de outubro de 1969, veio a revisar 

todo o texto constitucional, alterando a numeração de vários artigos, manteve a competência 

da União na área da saúde (art. 8) e a assistência sanitária para o trabalhador e benefícios para 

gestantes também foi mantida (art. 165).
157
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Com a entrada em vigor da Constituição Federal de 1988 introduziu um capítulo 

próprio dentro do Título II, distribuído entre os artigos 6º a 11, os direitos sociais.  

Segundo o art. 6º da CF/88, "são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o 

trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à 

infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição".  O art. 196 da Carta 

Magna expressa que "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e 

ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação". 

A Constituição Federal de 1988 foi elaborada sobre uma nova definição de direito à 

saúde, não considerando mais apenas à ausência de doença, mas sim, harmonizando com o 

conceito consagrado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) que “saúde é um bem estar 

físico, mental e social”, que em 1986 através da realização da 8ª Conferência Nacional de 

Saúde e pelo 1º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva elaboraram diretrizes a respeito do 

direito à saúde, as quais possam ser incluídas no texto constitucional. 

A referida Constituição, não só abrigou a saúde como um bem jurídico digno de tutela 

constitucional, mas foi além, nas palavras de Sarlet “consagrando expressamente a saúde 

como direito fundamental e outorgando-lhe uma proteção jurídica diferenciada no âmbito 

jurídico-constitucional”.
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Com o reconhecimento da saúde como um direito social fundamental, o Estado passou 

a ter o dever de elaborar prestações positivas em prol do cidadão por intermédio de políticas 

públicas sociais e econômicas destinadas à promoção, à proteção e à recuperação da saúde.
159

 

Assim considerando o art. 6º da CF/88, o direito à saúde é um direito social que exige 

do Estado prestações positivas. No mesmo sentido, o art. 196 da Carta Magna, dispõe que 

“[...] o direito à saúde é um direito de todos e um dever do Estado”. Ainda, estabelece a 

Constituição, no seu art. 23, "a responsabilidade solidária dos entes federados (União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios) para o fornecimento dos serviços de saúde". 

O legislador fez uso da palavra "Estado" englobando tanto os Estados-membros, 

quanto à União e o Município, vez que ambos têm o dever de promover o bem-estar social, 

                                                                                                                                                                                     
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc_anterior1988/emc01-69.htm. Acesso em 

29/09/2018. 
158

 SARLET, Ingo Wolfgang. Algumas considerações em torno do conteúdo, eficácia e efetividade do direito à 

saúde na Constituição de 1988. Revista Eletrônica sobre a Reforma do Estado (RERE). Salvador, Instituto 

Brasileiro de Direito Público, nº 11, p. 2 , set./out./nov., 2007.  
159

 BULOS, Uadi L. Curso de Direito Constitucional. 6ª ed. Rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2011. 



 
 

 

garantindo educação, saúde e segurança a todos os cidadãos. Desta forma, tanto a 

competência para a promoção como para a proteção da saúde é solidária dos entes federativos. 

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, através do Ministro Luiz Fux, deu ênfase 

à solidariedade dos entes federativos para garantir o direito constitucional ao fornecimento de 

medicamento, no seguinte acórdão: 

1. O artigo 196 da CF impõe o dever estatal de implementação das políticas 

públicas, no sentido de conferir efetividade ao acesso da população à 

redução dos riscos de doenças e às medidas necessárias para proteção e 

recuperação dos cidadãos. 2. O Estado deve criar meios para prover serviços 

médico-hospitalares e fornecimento de medicamentos, além da 

implementação de políticas públicas preventivas, mercê de os entes 

federativos garantirem recursos em seus orçamentos para implementação das 

mesmas (arts. 23, II, e 198, § 1º, da CF). 3. O recebimento de medicamentos 

pelo Estado é direito fundamental, podendo o requerente pleiteá-los de 

qualquer um dos entes federativos, desde que demonstrada sua necessidade e 

a impossibilidade de custeá-los com recursos próprios. Isto por que, uma vez 

satisfeitos tais requisitos, o ente federativo deve se pautar no espírito de 

solidariedade para conferir efetividade ao direito garantido pela 

Constituição, e não criar entraves jurídicos para postergar a devida prestação 

jurisdicional. 4. In casu, o chamamento ao processo da União pelo Estado de 

Santa Catarina revela-se medida meramente protelatória que não traz 

nenhuma utilidade ao processo, além de atrasar a resolução do feito, 

revelando-se meio inconstitucional para evitar o acesso aos remédios 

necessários para o restabelecimento da saúde da recorrida.
160

 

 

Destaca-se ainda, que é obrigação do Estado resguardar o direito à saúde, seja através 

de remédios, de tratamento médico ou internação hospitalar, sendo estas em leitos ou Unidade 

de Terapia Intensiva (UTI).  

Para cumprimento desse dever que a Constituição lhe impõe, o Estado instituiu 

entidades públicas, ora pertencentes à Administração direta, ora à Administração indireta, 

bem como criou mecanismos de cooperação entre essas entidades e entre entidades do setor 

privado, de modo que a execução das políticas públicas de saúde se efetive de maneira 

universal e igualitária, observando as peculiaridades regionais e sociais da população que 

atende. A razão de ser dessa complexa estrutura de atuação não poderia ser outra senão a 

expressa pela própria Constituição Federal, qual seja, garantir a todos o direito à saúde. 

Parece óbvio, uma vez que é garantia constitucional que essa estrutura funcionasse, 

porém, seu funcionamento demanda alto custo, há falta de investimentos, a pluralidade de 
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normas, em muitos casos, gera controvérsias que dificultam a atuação, enfim, há uma série de 

elementos que podem ser apontados como causas da ineficácia do setor. 

 

1.2 Direito à Saúde como Dever do Estado 

 

Inicialmente cabe salientar que o Estado Democrático de Direito possui como base a 

concretização dos direitos fundamentais, principalmente no que se refere ao princípio da 

dignidade da pessoa humana. Esse Princípio consiste, essencialmente, em que as pessoas 

tenham uma vida digna. 

A história das políticas de saúde no Brasil foi marcada por reflexos dos contextos 

sociais em que estão inseridas. O regime militar consolidou, através da Lei n° 6.439/77, o 

Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS), o qual delimitava 

dois grupos e restringia o cuidado da saúde a parcelas da população: a considerada primeira 

classe era formada pelos contribuintes da previdência e seus dependentes, logo beneficiários 

do tratamento; e a segunda classe, a dos não contribuintes, sujeitava-se às Santas Casas de 

Misericórdia. 

Em oposição a tal sistema limitador e fundamentalmente censitário, nascia por meio 

da VIII Conferência Nacional da Saúde, um modelo de saúde fundado em bases democráticas 

e universais, a Reforma Sanitarista. A partir da Constituição Federal de 1988, em seu art. 196, 

o Estado terá que garantir a saúde mediante políticas sociais e econômicas. Pensando nisso, o 

Estado criou o Sistema Único de Saúde (SUS), com a idéia de que o novo sistema iria suprir a 

grande demanda na área da saúde (arts. 198 a 200, CF).  

Pela redação do art. 198 da CF, o SUS corresponde ao conjunto de ações e serviços 

públicos de saúde integrante de uma rede hierarquizada e regionalizada, organizado de acordo 

com diretrizes específicas. Tais diretrizes correspondem (a) à descentralização do sistema 

(inciso I); (b) ao atendimento integral, priorizando-se a prevenção, mas sem que se deixe de 

lado os serviços de assistência (inciso II); e (c) à participação da comunidade (inciso III).
161

 

O SUS tem como competência diversas atribuições voltadas para o controle, 

fiscalização, execução de ações de saúde, formação de recursos humanos, proteção do meio 

ambiente e do trabalho, entre outras. E como objetivos, identificar 
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os  fatores  condicionantes  e  determinantes  da  saúde  e  formular  políticas  para 

erradicar  as desigualdades no campo econômico e social os quais interferem na saúde.  

O financiamento do SUS é feito  com  recursos  do  orçamento da Seguridade Social, 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, além de outras fontes, sendo 

recursos arrecadados por meio de impostos e contribuições sociais pagos pela população.
162

 

Outro ponto que merece ser lembrado está relacionado aos direitos fundamentais, cujo 

art. 198 da Constituição da República traz os princípios relativos ao direito fundamental à 

saúde: 

a) descentralização, com direção única em cada esfera de governo; b) atendimento 

integral com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais; c) participação da comunidade; d) financiamento do Sistema Único de Saúde 

nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes. A Emenda 

Constitucional n° 20/98 estabeleceu que a lei definirá os critérios de transferência de recursos 

para o sistema único da saúde e ações de assistência social da União para os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios, e dos Estados para os Municípios, observada a respectiva 

contrapartida de recursos (Constituição Federal, art. 195, § 10); e) liberdade na assistência à 

saúde para iniciativa privada; possibilidade de as instituições privadas participarem de forma 

complementar do Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes destes, mediante contrato de 

direito público ou convênio, tendo preferência às entidades filantrópicas e as sem fins 

lucrativos; f) vedação à destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às 

instituições privadas com fins lucrativos; g) vedação à participação direta e indireta de 

empresa de capitais estrangeiros na assistência à saúde no país, salvo nos casos previstos em 

lei.
163

 

Conforme se vê esses princípios possuem conteúdos básicos, compostos pelo mínimo 

existencial, pelo conjunto de prestações materiais mínimas sem as quais o indivíduo se 

encontrará numa situação de indignidade.
164
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É nesse contexto que os poderes públicos estão vinculados à função de promover a 

efetivação dos direitos sociais, dentre os quais está inserido o direito à saúde.  

A conceituação de saúde deve ser entendida como a concretização da qualidade de 

vida, com dignidade, a ser continuamente afirmada, mesmo diante da profunda turbulência 

que atravessa a maioria da população brasileira. Por conseguinte, a discussão e a compreensão 

da saúde passa pela afirmação de cidadania plena e pela aplicabilidade dos dispositivos 

garantidores dos direitos sociais na Constituição Federal de 1988.
165

 

Para a concretização dos direitos fundamentais exigidos na CF/88 incumbe ao Poder 

Público incrementar a intervenção no domínio econômico e social, nesse sentido, um dos 

mecanismos utilizados para efetivar esses direitos é a criação de políticas públicas. Porém, na 

prática, não é isso que acontece. 

Na visão de Schwartz uma parcela de culpa pela inefetividade do art. 196, da 

Constituição Federal encontra-se “na falta de vontade política, na ausência de respeito à 

Constituição por parte dos Poderes Públicos e na ausência de compreensão do porquê de 

existirem Poderes Constituídos imbuídos da defesa do interesse público".
166

 

Importante destacar que, não basta que um direito seja reconhecido e declarado, é 

necessário garanti-lo, porque virão ocasiões em que será discutido e violado. De acordo com 

Ruy Barbosa já dizia que uma coisa são os direitos, outras são as garantias, pois devemos 

separar no texto da lei fundamental, as disposições meramente declaratórias, que são as que 

imprimem a existência legal aos direitos reconhecidos, e as disposições assecuratórias, que 

são as que, em defesa dos direitos, limitam poder.
167

 

O tema se torna acalorado nos diversos meios de discussão, uma vez que a população 

se vê obrigada, em muitos casos, a optar por acessar o Poder Judiciário para executar essa 

prestação, ou seja, o Judiciário tem sido solicitado a coagir a Administração a cumprir o dever 

que a Constituição lhe impõe, garantindo, assim, o exercício do direito à saúde, a isso, a 

doutrina passou a chamar de judicialização da saúde. 

 

1.3 Da Judicialização da Saúde 
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Levando-se em consideração a atual crise econômica que atravessa o país houve um 

grande crescimento do número de decisões judiciais que obrigam, coercitivamente, a 

administração pública a fornecer os mais diversos medicamentos e prestações de serviços na 

área da saúde.  

Destaca-se que a judicialização significa que algumas questões de larga repercussão 

política ou social estão sendo decididas por órgãos do Poder Judiciário, e não pelas instâncias 

políticas tradicionais: o Congresso Nacional e o Poder Executivo – em cujo âmbito se 

encontram o Presidente da República, seus ministérios e a administração pública em geral.
168

 

O tema relativo ao papel do Judiciário na efetivação do direito à saúde, inspira duas 

correntes adversas. A primeira defende a impossibilidade de o Judiciário impor ao Poder 

Público a obrigação de realizar certo procedimento médico ou a dispensar determinado 

medicamento, porquanto a implementação do direito à saúde, nos termos do art. 196 da 

CF/88, dá-se por meio de políticas públicas, fundadas em estudos técnicos próprios que visam 

possibilitar o atendimento da população na maior medida do possível e conforme as 

necessidades regionais e locais.
169

 

Levando-se em consideração esse ponto de vista, a intervenção do Judiciário poderia 

comprometer as Políticas Nacionais de Saúde, considerando-se o descolamento de verbas 

orçamentárias para fins que não estavam planejados, muitas vezes, prestigiando a tutela da 

saúde de poucos em detrimento do alcance maior que poderia ser obtido com a observância 

dos parâmetros da política pública. Haveria, assim, indevida influência do Judiciário em 

questões políticas, levando-se em conta o caráter programático das normas constitucionais 

definidoras dos direitos sociais. 

Por outro lado, a segunda corrente defende a intervenção judicial para fins de 

implementação do direito à saúde, considerando-se a responsabilidade solidária dos entes da 

federação, prevista no art. 23, II, e 196, CF/88, além das obrigações internacionais assumidas 

pelo Estado Brasileiro, como através do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais 

e Culturais, ratificado pelo Brasil em 1992, e o Protocolo Adicional à Convenção Americana 
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sobre Direitos Humanos em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (Protocolo 

de San Salvador), ratificada em 1996.
170

 

Entende-se portanto, que o Estado deve adotar as medidas necessárias, tanto de ordem 

interna como por meio da cooperação entre os Estados, especialmente econômica e técnica, 

até o máximo dos recursos disponíveis e levando em conta seu grau de desenvolvimento, a 

fim de conseguir, progressivamente e de acordo com a legislação interna, a plena efetividade 

dos direitos sociais, tal como previsto no art. 2º, § 1º, do Pacto Internacional, e no art. I, do 

Protocolo de San Salvador. Tratando-se de obrigação do Estado, o seu Poder Judiciário tem a 

função política e o dever jurídico de participar no cumprimento de tais obrigações, 

considerando-se que a efetivação de todos os direitos humanos, sejam civis e políticos, sejam 

sociais, seria uma imposição da proteção à dignidade humana.  

Sobre o assunto assim se expressa Barroso: "Qualificar um dado direito como 

fundamental não significa apenas atribuir-lhe uma importância meramente retórica, destituída 

de qualquer consequência jurídica. Pelo contrário, a constitucionalização do direito à saúde 

acarretou um aumento formal e material de sua força normativa, com inúmeras consequências 

práticas daí advindas, sobretudo no que se refere à sua efetividade, aqui considerada como a 

materialização da norma no mundo dos fatos, a realização do direito, o desempenho concreto 

de sua função social, a aproximação, tão íntima quanto possível, entre o dever-ser normativo e 

o ser da realidade social".
171

 

Mendes, Coelho e Branco também contribuem com este estudo alegando que “juízos 

de ponderação são inevitáveis nesse contexto prenhe de complexas relações conflituosas entre 

princípios e diretrizes políticas ou, em outros termos, entre direitos individuais e bens 

coletivos”.
172

 

Barroso complementa que, “a Judicialização, no contexto brasileiro, é um fato, uma 

circunstância que decorre do modelo constitucional que se adotou, e não um exercício 

deliberado da vontade política”.
173
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Há de se levar em consideração o pensamento de Schwartz cujo “judiciário assume 

papel de destaque na guarda do Estado Democrático de Direito, que vise à transformação do 

status quo – principalmente o sanitário, já que não se pode falar em vida digna sem saúde". 

É possível observar que as ações e serviços referentes à saúde estão regulamentados, 

incumbindo ao Poder Público cumprir as disposições. 

A exigibilidade do direito à saúde pelo Poder Judiciário está apoiada no art. 5°, XXXV 

que expressa: “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.  

Ainda nessa linha, Silva afirma que "não pode a sociedade permanecer à espera de 

vontade política para a criação de leis e a adoção de práticas que executem os comandos 

constitucionais".
174

 

Diante da omissão legislativa ou executiva para a adoção de políticas, emerge, 

extraordinariamente, ao Judiciário a função de assegurar, por meio da justiciabilidade de 

políticas públicas, a implementação de políticas públicas que concretizem os ditames 

constitucionais.
175

 

A judicialização, então, traduz-se em mecanismo de suma relevância para garantir a 

tutela dos direitos fundamentais quando o Estado, por meio do Poder Executivo ou 

Legislativo, deixar de observar a imposição normativa constitucional, não implementando os 

mecanismos que efetivem aludidos direitos na forma pretendida constitucionalmente. 

 

CONCLUSÃO 

 

 

Este estudo teve por objetivo realizar uma pesquisa sobre a judicialização do acesso a 

saúde. 

A doutrina pesquisada demonstrou que ao longo do tempo, diversas Constituições 

brasileiras buscaram resolver os problemas da saúde no país. Porém, passados tantos anos, e 

mesmo com a Constituição Federal de 1988, considerada a Constituição cidadã, a situação 

continua caótica.  

A Constituição Federal de 1988 ao estabelecer ao Estado que assegure o direito à 

saúde a todos, fornecendo através de ações, programas e serviços de saúde, incorporando o 

conceito de saúde consagrado pela OMS como sendo bem-estar físico, mental e social.  

                                                           
174

 SILVA, José A. da. Curso de direito constitucional positivo. 25ª ed., rev. e atual. nos termos da Reforma 

Constitucional. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 124. 
175

 Idem. 



 
 

 

A saúde adquire destaque no cenário político e jurídico brasileiro, em face de sua 

inclusão do rol de direitos fundamentais consagrados no art. 6º da Constituição Federal. O 

artigo 196 da Carta Magna proclama a saúde um direito de todos e dever do Estado, 

vinculando diretamente a Administração Pública à sua implementação em face do caráter 

público subjetivo alcançado pela saúde. 

Apesar de todas essas garantias, principalmente no que tange aos serviços públicos, a 

área da saúde continua sucateada, pois faltam médicos, hospitais sobrecarregados, muitas 

pessoas morrendo pelo atendimento precário, além, do problema de falta de medicamentos, 

inclusive de alto custo que deveria ser distribuído de maneira gratuita a população. 

A saúde é direito fundamental inserido no rol dos Direitos e Garantias Fundamentais 

da Constituição da República, existindo inclusive, uma seção específica nos arts. 196 a 200, 

os quais garantem o acesso universal, bem como ações e serviços para a sua promoção. 

O que se observa é que o Poder Público materializa os direitos sociais dos cidadãos 

através de políticas públicas, as quais consistem em programas governamentais voltados a 

concretização de algum objetivo de ordem pública. No entanto, com relação ao direito 

fundamental da saúde, cuja garantia incumbe ao Poder Público, nos termos do art. 196, da 

Constituição Federal, esbarra na falta de vontade governamental. 

A partir daí é que surge o fenômeno da judicialização do direito à saúde; frente ao 

descaso em relação à implementação das políticas públicas, o Judiciário é acionado a intervir 

em prol do cidadão. Ou seja, diante do descaso dos órgãos estatais com a saúde pública, é 

preciso conceber uma solução para os problemas enfrentados, o Poder Judiciário está 

assumindo o papel de efetivador do direito à saúde. 

Desta forma, conclui-se que o Estado não está propiciando aos seus cidadãos 

condições mínimas de existência, visto que a ineficiência do acesso às ações em saúde é uma 

realidade. Portanto, a atuação jurisdicional é um fundamental mecanismo através do qual se 

exerce a pressão social sobre a Administração Pública, uma vez que há ineficiência do acesso 

às ações de saúde. 
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