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SABERES

O Caderno Saberes é um veículo estratégico de divulgação da 
produção acadêmico-científica do Centro Universitário de Sete La-
goas - UNIFEMM em suas diversas formas. Sabedor de seu papel 
como Centro Universitário de referência na região, o UNIFEMM 
vem, também por meio deste veículo, a promover a integração do 
ensino e da pesquisa na direção da geração do conhecimento e da 
formulação de soluções inovadoras, social e ambientalmente susten-
táveis para a região, estruturadas conforme os eixos temáticos insti-
tucionais: Educação; Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambien-
te; Cultura, Cidade e Cidadania; Gestão, Tecnologia e Inovação; e 
Saúde e Qualidade de Vida.

Este número apresentará, em formato de resumos expandidos, 
parte da produção de Trabalhos de Conclusão de Curso defendidos 
no 1º semestre de 2016. 

O Trabalho de Conclusão de Curso é uma atividade de síntese, de 
integração de conhecimento científico e de consolidação de métodos 

e metodologias de pesquisa científica, em que o estudante demonstra 
capacidade de aplicação das competências e habilidades adquiridas, 
previstas no Projeto Pedagógico de seu Curso.

Os Trabalhos de Conclusão de Curso foram selecionados a par-
tir de uma série de critérios relacionados à qualidade da produção e 
a relevância e atualidade do tema pesquisado. A partir dos trabalhos 
originais, seus autores foram convidados a redigir resumos expandidos 
que integram a presente edição deste Caderno. 

Além de divulgar a produção dos trabalhos pretende-se ainda in-
centivar a produção de pesquisa discente, um diferencial na formação 
dos alunos de nível superior e de pós-graduação. 

Seguramente os trabalhos apresentados contribuem para a pes-
quisa e a divulgação científica em suas respectivas áreas e esperamos 
que possam somar conhecimento e estímulo aos leitores.

Boa leitura a todos.
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A EFETIVAÇÃO DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE DE BENS PÚBLICOS EM FACE DO DIREITO 
FUNDAMENTAL À MORADIA: UMA ANÁLISE DO CABIMENTO DOS INSTITUTOS DA USUCAPIÃO E 
DA CONCESSÃO DE USO ESPECIAL PARA FINS DE MORADIA EM IMÓVEIS PÚBLICOS

Sarah Duarte Araujo Silva1

Caroline Bastos Dantas2

RESUMO

O direito da propriedade é um dos principais temas introdutórios dos 
Direitos Reais, bem como a sua interpretação sob a luz do princípio 
da função social da propriedade constitucionalmente consagrado. Os 
bens particulares quando não exercem a sua função social, podem ser 
adquiridos pelos possuidores quando preenchidos os requisitos pelo 
instituto da usucapião para fins de moradia. No que tange os bens 
públicos, a doutrina majoritária e a jurisprudência brasileira vedam a 
aplicação deste instituto em tais bens. Contudo, o nosso ordenamento 
jurídico prevê a concessão de uso especial para fins de moradia de 
imóveis públicos, concedendo o registro da posse, entretanto esse 
instituto alcançou apenas os possuidores que preenchiam os requisitos 
até o ano de 2001. Este trabalho teve como objetivo estudar a doutrina 
Civilista e Administrativa para análise dessas questões, acerca da 
impossibilidade da usucapião dos bens públicos que não exercem a sua 

função social, bem como a regulamentação da concessão do uso especial 
para fins de moradia, com o intuito de solucionar o problema da falta 
de moradia e o abandono dos imóveis públicos, sob a luz da função 
social da propriedade e o direito à moradia. Através de um estudo do 
histórico da propriedade, do direito á moradia e a dignidade humana, do 
conceito de bens públicos e suas peculiaridades, as teorias possessórias e 
uma análise dos institutos da usucapião e da concessão de uso especial 
para fins habitacionais, como forma de garantir uma condição digna de 
vida principalmente para as famílias de baixa renda. Para tanto foi feito 
análise de uma decisão do TJMG acerca da usucapião em bens públicos 
e das correntes acerca da usucapião de bens públicos.

Palavras-chave: Propriedade; Dignidade Humana; Bens Públicos.

1 Bacharel em Direito pelo UNIFEMM. E-mail: sarahduarte99@gmail.com
2 Professora do UNIFEMM. Mestre em Direito pela UFMG. E-mail: caroline.dantas@unifemm.edu.br
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1 INTRODUÇÃO

Atualmente um dos grandes problemas do nosso país é a desigualda-
de social. Vivemos em uma época em que a falta de moradia é um grave 
problema vivenciado nas cidades do Brasil. É resultado da falta de acesso 
a lugares com condições mínimas para serem utilizadas como local para 
morar. Há um número considerado de pessoas que habitam casas inade-
quadas como favelas e barracos ou vivem na rua em condições desumanas. 
A falta de moradia é um grande problema para muitos cidadãos, e procede 
de um passado histórico, causado por falta de políticas públicas, por deixar 
de lado os menos favorecidos e priorizar a classe dominante, burlando 
todos os direitos sociais da Carta Magna. A moradia é um direito funda-
mental social de todos previsto na atual Constituição (PENA, [2014]).

Nesse contexto, a usucapião é uma forma de aquisição da proprie-
dade que consiste no exercício de posse durante determinado tempo, 
atendidas as condições impostas pela lei (COELHO, 2012, p.97).

Entretanto, a atual Constituição Federal em seu artigo 183, pará-
grafo terceiro e o parágrafo único do artigo 191, limitam a forma de 
aquisição através de usucapião apenas para imóveis particulares, vedando 
à usucapião de imóveis públicos. E o Código Civil também prevê de 
forma ampla em seu artigo 102 que os bens públicos não estão sujeitos 
à usucapião. Com base nesses dispositivos, a jurisprudência e a doutrina 
majoritária, em conformidade com a Súmula nº 340 do STF, entendem 
que todos os bens inclusive os desafetados não estão sujeitos a essa forma 
de aquisição, o que pressupõe que tais bens estariam sempre atendendo a 
função social da propriedade (FARIAS; ROSENVALD, 2012, p. 404).

Em razão desta vedação foi necessário à edição da Medida Provi-
sória, que regulamentou a concessão de uso especial para fins de mora-

dia, com o intuito de solucionar tensões entre posse e propriedade em 
áreas publicas e atender a exigência constitucional de que toda pro-
priedade deve atender a função social. Tal concessão prevê o direito 
da posse de bens publico que servem de moradia, quando preenchido 
alguns requisitos. Porém, ela regulamentou somente a situação daque-
las famílias que preencheram os requisitos de tal instituto até junho de 
2001, deixando as demais desamparadas (FARIAS; ROSENVALD, 
2014, p. 748).

O direito da propriedade está diretamente relacionado com a função 
social, a Constituição Federal em seu art. 5, XXII prevê que é garantido o 
direito à propriedade e em seu inciso XXIII que a propriedade atenderá 
a sua função social. A partir deste princípio a propriedade perdeu o seu 
direito absoluto e individualizado, de modo que, quando o princípio não 
é atendido o proprietário perde o seu direito sobre o bem em favor do 
interesse da coletividade. Portanto, toda propriedade sendo ela privada 
ou pública precisa atender a sua função social (SILVA, 2013, p.272).

O objetivo deste estudo foi demonstrar a relevância da efetivação 
da função social dos bens públicos, no que tange a impossibilidade do 
instituto da usucapião em bens públicos e as suas controvérsias, bem 
como a regulamentação da concessão de uso de bens públicos para fins 
de moradia, daqueles bens públicos dos quais o Estado não zela, e, 
conseqüentemente, não contribui para o cumprimento da sua função 
social. Isso porque, enquanto, de um lado, tem um ente público com 
uma propriedade da qual não tem o menor cuidado, do outro, tem um 
indivíduo ou uma família que preserva aquele bem, possuindo a posse 
por um determinado tempo, de forma contínua, e que não possui um 
lugar digno para morar, mas que, apesar disso, não tem a sua situação 
regularizada, de forma que não exerce os seus direitos.
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Não obstante, foi necessário entender o histórico do direito de 
propriedade, em razão das suas mudanças acerca da perda do direito 
absoluto do proprietário em prol do interesse da coletividade, tais mu-
danças ocorreram devido ao princípio constitucional da função social 
da propriedade. No discorrer, foram conceituados os bens públicos e as 
suas classificações, bem como sobre a posse, para finalmente chegarmos 
ao instituto da usucapião e a concessão de uso dos bens públicos para 
fins de moradia sob a luz da função social da propriedade e o direi-
to fundamental à moradia, os quais estão diretamente relacionados ao 
principio constitucional da dignidade humana.

2 METODOLOGIA

Foi realizada, neste estudo, uma pesquisa pura ou básica, visto que, 
não é possível fazer uma modificação da Lei, mas, sim uma reflexão sobre 
o tema pesquisado. 

A pesquisa utilizada no estudo é do tipo exploratória e descritiva. 
Aquela, em razão, da grande necessidade de explorar a teoria, leis, doutrina 
em busca de informações referentes ao tema pesquisado. E esta, por ter tido 
um foco especifico pesquisado, que foi à análise dos institutos da usucapião 
e concessão de uso especial para moradia em bens públicos, que teve por 
objetivo a efetivação da função social.

Foi necessária a utilização de bibliografias para aprofundar em livros, ar-
tigos e leis, bem como, uma pesquisa documental em diversas jurisprudências.

No que tange a abordagem do problema do estudo, a pesquisa foi 
essencialmente qualitativa, pois consistiu em discutir as leis e as suas 
controvérsias referentes ao citado problema.

3 RESULTADO E DISCUSSÕES

A partir das pesquisas realizadas nesse estudo, podemos notar a 
grande evolução da propriedade a partir do seu histórico, que antes 
era tida como absoluta e personalíssima passando por diversas modi-
ficações para adaptar aos novos contextos sociais e adequar ao Esta-
do Democrático de Direito. Passando a exercer fins sociais, até a sua 
consolidação pela Constituição de 1988, que ofereceu proteção pelo 
Direito ao cumprimento da função social da propriedade.

Não obstante a Constituição faz menção expressamente do cum-
primento da função social da propriedade bem como das sanções apli-
cáveis em caso de descumprimento para bens privados, e os bens públi-
cos entendem que eles já possuem uma finalidade pública, já exercem 
presumidamente a função social.

Contudo, existem inúmeros bens públicos que estão abandonados e 
não exercem a sua função social. E em contrapartida, há um número enor-
me de famílias desabrigadas ou que vivem condições desumanas. E como 
foi abordado, o direito á moradia é um direito fundamental de todos.

Conforme analisado os bens públicos são imprescritíveis, de modo 
que não podem ser adquiridos através do instituto da usucapião confor-
me vedação expressa na legislação constitucional e infraconstitucional.

Cumpre recordarmos que o Código Civil vigente adotou a teoria 
objetiva da posse, em que o possuidor é aquele que tem de fato de algum 
dos poderes inerentes da propriedade ele sendo o proprietário ou não.

O instituto da usucapião tem o objetivo de regularizar a posse dos 
bens particulares, de tal forma que o bem quando abandonado pelo seu 
proprietário, aquele que tem a posse e preenche os demais requisitos do 
instituto, adquire o bem.
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A Constituição Federal no caput do seu art.183° dispõe dos re-
quisitos para adquirir o domínio do imóvel, ou seja, a posse. E no seu 
parágrafo primeiro faz menção à concessão de uso.

Conforme foi estudado neste trabalho, a concessão de uso especial 
para fins de moradia visa regularizar a posse de famílias de baixa renda 
que ocupavam imóveis públicos abandonados, que preenchidos os re-
quisitos teriam a posse do imóvel e viriam a perdê-la somente se utili-
zassem para fins diversos ou adquirisse outro imóvel. Porém, a medida 
provisória que regularizou o instituto, protegeu apenas as famílias que 
já ocupavam os imóveis até 30 de junho de 2001, deixando desampara-
das aquelas que vieram a ocupar posteriormente.

Este instituto visa a efetivar princípios consagrados como direitos 
fundamentais, cláusulas pétreas do nosso ordenamento jurídico. Tais 
como o direito à moradia e a dignidade da pessoa humana, ao passo que 
possibilitou que populações carentes que viviam em situações desuma-
nas que ocupavam os referidos bens garantissem o direito de posse.

4 CONCLUSÃO

O usucapião seria o instituto responsável por regularizar a posse 
dos bens particulares, enquanto a concessão de uso especial para fins de 
moradia a posse dos bens públicos, com o intuito de exercer o cumpri-
mento da função social da propriedade de tais bens.

Por conseguinte, uma norma infraconstitucional não pode restrin-
gir um direito constitucionalmente previsto.

Nessa linha, face aos argumentos expostos neste estudo, defendo 
como forma de sanar tais problemas a regulamentação da Concessão 
de Uso Especial para fins de moradia, assegurando a dignidade e a vida 

das pessoas envolvidas, bem como o direito de posse e o cumprimento 
efetivo da função social da propriedade dos bens públicos.
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A GOVERNANÇA CORPORATIVA E A SUPERAÇÃO DA CRISE DO EMPRESÁRIO

Camila Pereira de Castro1

Henrique Lanza Neto2

RESUMO

Neste trabalho, buscou-se analisar a Governança Corporativa en-
quanto garantia do controle de probidade dos atos do administrador da 
empresa, a fim de se evitar a crise do empresário e, consequentemente, 
dar efetividade aos princípios constitucionais e infraconstitucionais que 
regem o sistema econômico nacional. Por sua vez, ocorrendo hipótese 
de crise do empresário, utilizar os institutos da governança corporativa 
como critério de saneamento da crise e de identificação da probidade e 
da responsabilidade do administrador perante a empresa.

Palavras-chave: Direito Societário; Sociedade Anônima; Governança 
Corporativa; Órgão da Administração; Função Social da Empresa. 

1 INTRODUÇÃO

No que tange à ordem econômica e financeira, a Constituição 
brasileira de 1988 instituiu instrumentos capitalistas para fomentar 
o crescimento econômico com base na livre iniciativa, na proteção da 
propriedade privada, na defesa do consumidor e na valorização do tra-
balho. Consequentemente, foi dada à atividade empresarial relevância 
social, repercutindo na necessidade de sua preservação como ferramen-
ta para desenvolvimento socioeconômico do país.

Isso porque, por constituir atividade econômica organizada, a empre-
sa almejará o lucro mediante a organização dos fatores de produção, com 
a geração e circulação de renda e de empregos e, no fornecimento de bens 
e serviços necessários à sobrevivência humana, repercutindo na promoção 

1Graduanda em Direito pelo Centro Universitário de Sete lagoas (UNIFEMM). E-mail:camila_p.castro@yahoo.com.br
2Doutorando em Direito pela Puc Minas. Coordenador e professor do curso de Direito do UNIFEMM. E-mail: henriquelanza@gmail.com
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do desenvolvimento social, econômico e tecnológico, caracterizando as-
sim, a função social da empresa e a necessidade de sua preservação.

Neste contexto, por se tratar de atividade que envolve investimen-
to em recursos (materiais e humanos) e tem por desdobramento a as-
sunção de riscos pelo empresário e, consequentemente, a possibilidade 
de perdas com a geração do estado de crise econômica da empresa, fa-
z-se necessária a adoção de instrumentos que busquem evitar tal crise, 
conferir maior estabilidade às atividades econômicas que permitam a 
otimização dos lucros e o crescimento das empresas.

Nesse ponto, a adoção de práticas da Governança Corporativa pode 
ser uma ferramenta eficaz para se evitar ou contornar a crise do empresá-
rio e, ao mesmo tempo, parâmetro para a análise da possibilidade jurídica 
de se responsabilizar o administrador em caso da inobservância dos refe-
rencias de governança, já que por intermédio de seus princípios é possível 
garantir que haja transparência, prestação de contas e responsabilidade 
dos administradores em relação a todas suas ações e omissões, resultando 
em referenciais mais concretos da atuação empresarial.

Dizendo de outro modo, a má gestão pode ocorrer pela não ade-
são às práticas de Governança Corporativa, o que leva ao insucesso do 
empreendimento, além de repercutir de forma oposta ao princípio da 
preservação da empresa e sua função social e por isso, merece melhor 
tratamento jurídico no sentido de se tutelar as boas práticas de gover-
nança corporativa e, ao mesmo tempo, coibir (como pela responsabi-
lização civil dos gestores da empresa) a adoção de práticas incoerentes 
com os padrões de governança.

Para que haja a preservação de uma empresa, não bastam as garan-
tias constitucionais que tutelam as atividades econômicas, pois, confor-
me pesquisa realizada pelo SEBRAE, a má gestão nas empresas ainda 

é um dos grandes motivos de insucesso de cerca de 50% (cinquenta por 
cento) dos empresários. Assim, torna-se necessária a análise de medi-
das jurídico-gerenciais capazes de prevenir a crise do empresário, bem 
como de contê-la, caso ocorra.

Dessa forma, uma vez que um dos principais motivos de crise 
do empresário é a má administração e esta é contrária aos parâmetros 
constitucionais de fomento ao desenvolvimento econômico e social, da 
livre iniciativa, da proteção da propriedade privada, da defesa do consu-
midor e da valorização do trabalho, justifica-se a análise do instituto da 
Governança Corporativa, atinente à sua eficácia para evitar ou conter a 
crise do empresário, e sua efetividade para identificar eventual improbi-
dade praticada pelo administrador e, eventualmente, responsabilizá-lo 
através da sua garantia de controle de probidade dos atos destes.

Diante desses referenciais, este trabalho foi dividido em quatro 
pontos. Primeiramente abordou-se em linhas gerais o conceito de go-
vernança, suas origens históricas, seu funcionamento e a importância 
da adoção de suas práticas nas sociedades como fundamento para evitar 
ou conter a crise do empresário. E ainda, a relação de seus princípios 
com os princípios constitucionais e infraconstitucionais que regem os 
agentes econômicos privados e seus pontos em comum.

No segundo ponto, analisou-se os deveres jurídicos do Conselho 
de Administração e sua pertinência com as recomendações da Gover-
nança Corporativa. Além disso, trata-se dos parâmetros jurídicos da 
governança para garantir um bom desempenho do conselho e os pa-
râmetros gerenciais deste órgão para rentabilidade da empresa e sua 
relevância jurídica.

Posteriormente, abordou-se o instituto da responsabilidade civil 
dos administradores e do Conselho de Administração sob a perspecti-
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va da governança corporativa como forma de demonstrar a necessida-
de de reinterpretação da responsabilidade civil de acordo com os parâ-
metros de governança para efetivação do princípio da função social da 
empresa e sua preservação.

Por fim, fez-se uma análise de alguns casos concretos com propostas 
de soluções jurídicas com fundamento nos instrumentos de Governança 
Corporativa, com objetivo de identificar a consequência do comporta-
mento contrário aos parâmetros de governança pelos administradores.

2 METODOLOGIA

Na execução deste trabalho, foram utilizados diferentes tipos de 
pesquisa, classificadas quanto à natureza, quanto aos objetivos, quanto 
aos procedimentos técnicos para coleta de dados e quanto à abordagem 
do problema. (ANDRADE, 2012; GIL, 2002; VERGARA, 2014; 
BEUREN, 2004).

Quanto à natureza, a pesquisa foi do tipo básica, uma vez que 
se pretendeu apresentar conhecimentos passíveis de aplicação prática, 
qual seja, o controle dos atos de probidade do administrador e sua res-
ponsabilização em caso de improbidade. 

Quanto aos objetivos, foi do tipo exploratória, pois consistiu no apro-
fundamento teórico dos parâmetros da Governança Corporativa, especial-
mente no tocante a garantia do controle dos atos do administrador, além de 
representar um primeiro passo para a compreensão da Governança Cor-
porativa, enquanto instituto jurídico, que deve ser absorvido pelo direito.

Quanto aos procedimentos, inicialmente, foi feito um estudo teórico 
do tema, para subsidiar o estudo de caso, a partir do qual foram reunidas 

informações numerosas e detalhadas sobre atos de improbidade do admi-
nistrador, bem como as consequências da não adoção das práticas de Go-
vernança Corporativa e como se daria o controle e a responsabilidade do 
administrador, sob os parâmetros da Governança, a partir do caso tratado.

Quanto à abordagem do problema, foi utilizada a pesquisa quali-
tativa, com abrangência interpretativa.

 Quanto à coleta de dados, essa foi do tipo documental, a partir 
de casos concretos de processos administrativos oriundos de ausência 
de práticas de Governança Corporativa e de improbidade de atos do 
administrador, e também a partir de estudos empíricos de sobrevivência 
das empresas brasileiras e os motivos de insucesso.

Os dados coletados foram analisados e interpretados a partir de 
uma análise qualitativa. Depois foram demonstradores da eficácia dos 
parâmetros da Governança para garantir o controle dos atos de pro-
bidade dos administradores e efetivar os princípios da função social e 
preservação da empresa.

3 RESULTADO E DISCUSSÕES

Primeiramente abordou-se o conceito da Governança Corporativa 
e sua incidência jurídica sobre as sociedades empresárias. Na sequência, 
tratou-se dos princípios que norteiam a governança e a sua relação com 
os princípios constitucionais e infraconstitucionais que regem os agentes 
econômicos privados. Com isso, pretendeu-se descrever o funcionamen-
to da governança nas sociedades empresárias e a importância de ado-
ção de suas práticas, bem como demonstrar a relação de seus princípios 
com os fundamentos legais presentes no ordenamento jurídico. A partir 
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dessa hipótese foi possível reconhecer a Governança Corporativa como 
um meio eficaz para proporcionar a longevidade da companhia a partir 
da implementação dos seus métodos, principalmente, no que tange ao 
princípio da transparência, que garante pleno acesso a todas as partes 
interessadas no empreendimento, funcionando assim, como um ins-
trumento de divulgação das informações economicamente relevantes e 
para identificação de conflitos de interesses, o que torna os investimen-
tos da empresa seguros e confiáveis para os investidores. Consequente-
mente, com a confiança dos investidores no empreendimento, há uma 
valorização dos negócios da companhia, principalmente no valor das 
ações, o que reduz o risco da atividade, garantindo um lucro constante.

Além disso, a partir da análise dos princípios da governança foi 
possível verificar a compatibilidade destes princípios (transparência, 
prestação de contas, responsabilidade corporativa e equidade) com os 
princípios constitucionais e infraconstitucionais que regem os agentes 
econômicos, bem como diversos dispositivos da Lei 6.404/76. Com 
isso percebeu-se que apesar de não ser um arcabouço jurídico, a go-
vernança possui previsão legal, além de ser um mecanismo eficaz para 
controle dos atos de probidade do administrador e consequentemente 
para minimizar os conflitos de agência.

Em um segundo momento, tratou-se do funcionamento e deveres 
do Conselho de Administração, órgão da sociedade anônima, respon-
sável, dentre várias outras funções, pela tomada de decisões. Com isso, 
buscou-se demonstrar a relevância deste órgão para a perenidade da 
companhia e a incidência da Governança Corporativa para o desen-
volvimento do Conselho de Administração. Através dessa análise, ex-
traiu-se que o Conselho de Administração é um órgão que representa 
os interesses dos proprietários da empresa, sendo assim, responsável 

pela manifestação da vontade social da companhia. Por essa razão, este 
órgão é primordial para efetivação dos parâmetros de governança, uma 
vez que é um mecanismo que atua principalmente na tomada de deci-
sões da companhia para garantir a transparência. Desse modo, os me-
canismos internos e externos da governança atuam no sentido também 
de controlar os atos dos membros do conselho, através de instituição de 
parâmetros de comportamento a serem seguidos por eles, bem como 
através de uma avaliação de desempenho do órgão, para que a atuação 
do conselho seja sempre proba e diligente para garantir que os interes-
ses da companhia e dos investidores sejam alcançados.

Posteriormente, analisa-se como e em quais casos se dá a respon-
sabilização dos administradores e do Conselho de Administração e 
verifica-se que apesar de conter previsão expressa no sentido de que o 
conselho deve orientar sua conduta para garantir que a empresa atinja 
sua função social e que seja preservada, a responsabilidade que é atri-
buída aos administradores se dá somente em casos de descumprimento 
do dever legal. Essa previsão não abarca todas as possibilidades de atos 
de má gestão pelos administradores, já que mesmo agindo conforme a 
lei, o administrador pode causar prejuízos à empresa e aos investidores, 
a exemplo, um ato que contrarie a boa-fé objetiva ou que esteja em 
desacordo com os parâmetros de governança.

4 CONCLUSÃO

A partir dos resultados apresentados, verificou-se a necessidade de 
se adequar o instituto da responsabilidade civil dos administradores e 
do conselho de administração às necessidades atuais para as atividades 



SABERES Sete Lagoas nº. 02 | 2017 17

empresárias, ou seja, para que sejam garantidos a função social da em-
presa, a preservação da empresa em razão de ser um fator determinante 
para o desenvolvimento social e para que seja conservada a visão de 
empreendedorismo, no qual a empresa funciona não só para distribui-
ção de riquezas e geração de empregos, mas também como um fator 
relevante para qualidade de vida da coletividade. 

Consequentemente, é necessária a incorporação das bases da go-
vernança corporativa no ordenamento jurídico, já que é um mecanismo 
eficaz para garantir a sustentabilidade da empresa e, em momentos de 
crise, para identificar eventual atuação improba e assim, efetivar a res-
ponsabilização pelos atos de má gestão.
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RESUMO

A mediação pedagógica estabelecida pelo professor no processo 
de ensino-aprendizagem pode ter resultados satisfatórios quando sua 
construção envolve um sentido social para a construção do saber es-
colar. Diante disso, o objetivo do trabalho foi descrever as principais 
práticas pedagógicas utilizadas pelo professor no processo de ensino-
-aprendizagem que são consideradas facilitadoras para o aluno quando 
se visa à construção do saber escolar, contudo este saber deve ser pro-
duzido envolto em um sentido social. O docente como mediador do 
processo é sujeito ativo e passivo em um diálogo que vise à construção 
do saber escolar na sala de aula, local onde se tem uma diversidade de 
relações. O trabalho foi realizado em uma Escola Estadual da região 

central de Sete Lagoas – MG, acompanhando e observando o dia a 
dia de um professor de Biologia do Ensino Médio. Os dados foram 
coletados por meio de observações empíricas e entrevista, e analisados 
com os pressupostos da Teoria Freiriana. Concluiu-se que o professor 
transita entre a pedagogia tradicional e a progressista, possui uma boa 
relação com seus alunos e faz com que os mesmos se envolvam com a 
disciplina, mas na construção do saber escolar é falha a sua prática de 
mediação pedagógica.

Palavras-chave: Ensino-aprendizagem; Mediação-pedagógica; Saber 
escolar. 
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1 INTRODUÇÃO

A sala de aula é o ambiente onde se manifestam diversas relações, 
e é este vínculo que estabelece o desenvolvimento de todos os presen-
tes neste espaço. O docente como gestor deste ambiente é responsável 
pela mediação das relações expressas no mesmo. Para isso é necessá-
rio que o professor tenha capacidade de entender como estas conexões 
acontecem e a partir delas, formular práticas que possam propiciar um 
ambiente favorável à construção do saber escolar. O mesmo deve ter 
consciência que o educando tem papel relevante nesse processo, por 
isso de forma vertical, professor e aluno devem manter posições a partir 
das quais vão praticar o ato de ensinar e aprender.

O processo ensino-aprendizagem deve ser compreendido como 
principal eixo da mediação pedagógica utilizada pelo professor. Essa 
mediação tem como conceito, “expressão que se refere, em geral, ao 
relacionamento professor-aluno na busca da aprendizagem como pro-
cesso de construção de conhecimento, a partir da reflexão crítica das ex-
periências e do processo de trabalho” (MENEZES; SANTOS, 2002). 
De acordo com Masetto (2004), o professor, como mediador pedagó-
gico, é aquele que promove estímulos para a aprendizagem do aluno, 
visando um processo pessoal e de grupo. Deve orientar os trabalhos, 
discutir dúvidas e problemas, sempre visando à evolução no processo 
da construção do saber. 

Compreendendo esse método, é possível construir estratégias 
que visem à formulação de uma melhor relação para mediar tal pro-
cesso. O docente deve entender também como utilizar tais práticas 
para orientar e estabelecer uma relação entre o aluno e a construção 
do saber escolar.

A sala de aula é o local ideal para o processamento do ensino e da 
aprendizagem, onde são aprimoradas as técnicas do educador e onde as 
ideias dos alunos e do professor são confrontadas (NOVASKI, 1988). 
Espaço este que deve ser bem aproveitado pelo mediador do local, ou 
seja, o docente. Este espaço propicia ao professor visualizar os diferentes 
contextos em que se pode trabalhar para a construção do saber escolar, 
visto que, cada aluno traz consigo um contexto social e ou/ um ponto de 
vista diferente sobre situações diversas que podem ser exploradas pelo 
mestre como ponto de partida para construção de alguma mediação.

Segundo Silva (2005), o papel do professor não é somente adap-
tar o educando à sociedade na qual está inserido, deve o docente orien-
tar e ajudar o indivíduo a contestar a função adaptadora. Para que o 
educador consiga traçar tal ideal no indivíduo e conscientizá-lo sobre 
além do papel destinado a ele na sociedade, o educador precisa e deve 
ter ferramentas e práticas facilitadoras para a consumação desse co-
nhecimento de forma prática e de fácil entendimento, assim auxilian-
do na percepção e construção deste saber. O professor não deve sim-
plesmente passar informações, é primordial que crie possíveis formas 
para que o aluno possa produzir ou construir o próprio conhecimento 
(FREIRE, 1996).

Diante de tal cenário, este trabalho objetivou investigar as práticas 
de mediação pedagógica utilizadas por um professor de Ciências Bio-
lógicas que leciona para os segundos e terceiros anos do Ensino Médio, 
a fim de compreender se tais práticas no processo de ensino-aprendi-
zagem são consideradas facilitadoras para o aluno visando o processo 
de construção do saber escolar. De forma específica buscou-se também 
analisar a relação do professor e aluno no processo de mediação peda-
gógica, analisar a relação do aluno com a construção do saber escolar e 
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descrever práticas de mediação pedagógica que são facilitadoras para o 
aluno no processo de construção do saber escolar.

A pesquisa defende a hipótese de que a mediação pedagógica es-
tabelecida pelo professor pode ter resultados satisfatórios quando sua 
construção envolve um sentido social para a construção do saber esco-
lar. Sentido social este que pode ser descrito como fundamental para 
direcionar e motivar a forma como o professor deve estabelecer sua 
mediação pedagógica, pois o mais importante é o papel da docência 
de libertar e não de oprimir, preparar o jovem para a sociedade, não 
motivar seres reprodutores de conhecimentos e sim sujeitos pensantes 
(ARROYO, 2000). Para isso também foi necessário pensar como as 
práticas estabelecidas no processo de mediação pedagógica facilitam ou 
não a construção do saber escolar.

2 METODOLOGIA

A pesquisa foi realizada em uma abordagem qualitativa e buscou 
descrever e interpretar como a relação professor-aluno e quais as práti-
cas utilizadas pelo professor podem facilitar a mediação pedagógica no 
que diz respeito ao processo ensino-aprendizagem do saber escolar. Foi 
identificada a relação professor-aluno como facilitadora ou não do fe-
nômeno ensino-aprendizagem, e para esta identificação foi necessário 
descrever todo este processo. 

A pesquisa foi realizada em uma Escola Estadual da região central 
da cidade de Sete Lagoas e contou com a observação de trinta aulas. Além 
do momento em sala de aula, foi possível observar o professor em contato 
com os alunos no meio extraclasse dentro das dependências da escola. Foi 

possível descrever as aulas, a relação do docente para com seus educandos 
dentro e fora da sala de aula e ainda como é a metodologia utilizada pelo 
professor para lecionar e a sua forma de avaliar o aluno. Conversas infor-
mais também levantaram questões interessantes para entender um pouco 
mais sobre o professor e como ele trabalhava. Dentro de sala, buscou-se 
observar criteriosamente cada instante de aula, cada momento de intera-
ção entre o professor e seus alunos foram detalhadamente descritos. 

Fora da sala foi observada a postura do professor, como ele intera-
gia com os alunos e com outros funcionários da escola. Observado tam-
bém quando algum aluno o parava nos corredores para poder perguntar 
sobre diversos assuntos ou sobre uma dúvida que não foi esclarecida 
em sala. Observou-se também a disponibilidade do professor não só 
para os alunos, mas também com os demais funcionários, e se viu que 
muito dos demais funcionários paravam o professor nos corredores ou 
na sala dos professores para tirar dúvidas sobre burocracias da escola ou 
assuntos dos mais diversos.

O professor entrevistado tem quarenta e dois anos, possui 21 anos 
de experiência como docente e na escola onde foi desenvolvida a pes-
quisa ele atua há quinze anos. É licenciado em Ciências Biológicas pela 
Universidade de Três Corações Unicor, e possui uma pós-graduação 
Lato Sensu em Biologia pela Universidade Federal de Lavras – UFLA. 
Participou de algumas palestras e cursos ofertados pelo governo e de 
alguns congressos da área de Educação, com o propósito de agregar 
mais conhecimentos para a profissão. Segundo o mesmo, escolheu a 
profissão por gosto, por vocação. Trabalha no regime estatutário. 

A entrevista foi composta de duas partes, a primeira com nove 
perguntas para saber o perfil do professor. A segunda parte da entrevis-
ta teve como eixo oito questões que tinham por objetivo fazer emergir 
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as concepções de educação, escola, conhecimento, sujeito, sociedade e 
mundo que sustentam a prática pedagógica do professor.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Inicialmente foram elencadas diversas práticas do professor e clas-
sificadas de acordo com a pedagogia freiriana (FREIRE, 1996), como: 
“reconhecer os saberes dos alunos, diálogo, rigorosidade em relação às 
normas, teoria atualizada, mudança de didática conforme a turma, con-
fia no educando, especifica os direitos e deveres dos educandos, chama 
atenção quanto ao comprometimento dos educandos com a escola, co-
nhece os educandos e os mesmos o conhecem, produz junto aos alunos 
um ambiente cômico, faz com que o educando pesquise, discute junto 
aos educandos questões da sociedade global, política e outros que sur-
gem ao acaso da discussão, Leva o conhecimento até onde os alunos 
podem compreender”. Todas essas práticas são elencadas por Freire 
(1996) como alguns dos saberes necessários à prática educativa, mas 
entram em discrepância ao se analisar a entrevista feita ao docente.

Ao ser perguntado sobre o que é educar, o professor respondeu:
“Educar é transmitir conhecimento em conjunto com visão de mundo”.

O professor busca demonstrar uma visão voltada a tornar a educa-
ção formadora de um ser social, pois além do conhecimento específico 
da matéria por ele lecionada, adiciona as experiências de vida que um 
indivíduo que está vivendo em uma sociedade há mais tempo do que os 
que estão como ouvintes deste diálogo. Entretanto, traz nesta resposta 
concepções da tendência tradicional da pedagogia liberal. 

Esta concepção defende a ideia de que o indivíduo na escola deve 
ser preparado para alcançar suas metas em uma sociedade cheia de 
oportunidades sem ponderar as diferenças históricas e sociais de cada 
ser (LIBÂNEO, 2003).

A pedagogia liberal considera que os conhecimentos e valores 
sociais acumulados pelas gerações adultas, devem ser repassados aos 
alunos como verdades, que lhes possibilitam preparar-se para a vida. 
Entretanto, para Freire o verdadeiro conhecimento não se transfere de 
maneira mecanicista, daquele que conhece para aquele que ignora; an-
tes faz-se construir através das relações do homem com sua realidade 
de maneira crítica. 

Ao ser indagado: “Quais as práticas pedagógicas que considera 
que sejam facilitadoras para que o aluno aprenda?

O professor citou: “Trabalho com imagens, data show, aulas dinâ-
micas e bem exemplificadas, mas também valorizar o tradicional, a aula 
simples não pode ser esquecida”.

O professor desenvolve sua prática fazendo uso de recursos mate-
riais e metodológicos tais como imagens, data show, aulas expositivas e 
também utiliza o “quadro negro” em suas exposições. Observa-se, nesta 
resposta, que método e técnica são abordadas como sinônimos e trata-
das como recursos neutros, capazes de resolver os problemas de apren-
dizagens, conforme argumenta Martins (1997, p.41). Ela ainda afirma:

Ao se utilizar a aula expositiva, o professor parte do pressuposto de que 
o aluno não sabe. Essa é uma prática da pedagogia liberal, que determi-
na que os procedimentos e técnicas são necessários ao arranjo e controle 
das condições ambientais para assegurar a transmissão/recepção dos 
conteúdos escolares. (MARTINS, 1997, p. 41) 
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A afirmação de que a “aula simples não pode ser esquecida”, seria 
uma referência ao modelo de aula tradicional que nas observações em 
sala também se mostrou presente. O “data show” citado como prática 
pedagógica de forma errônea pelo professor, não pode ser conceituada 
como metodologia, mas sim como uma técnica que facilita o desenvol-
vimento de uma aula. Determinados conteúdos da matéria de Biologia, 
exigem a utilização de recursos visuais para facilitar o entendimento 
dos alunos. Outro fator importante para a disciplina são as práticas 
investigativas, que permitem ao aluno desenvolver o raciocínio e suas 
habilidades cognitivas, além de alavancar o trabalho em equipe e eluci-
dar a essência do trabalho científico (ZÔMPERO; LABURÚ, 2011).

Ao ser questionado sobre os instrumentos que utiliza para verificar 
a aprendizagem e como e quando considera que seu aluno aprendeu o 
conteúdo. As respostas foram:

Utilizo “Avaliação objetiva e discursiva. E também considero que o 
aluno aprendeu o conteúdo mediante o retorno que ele dá na participação das 
aulas com perguntas e comentários” e “Quando o mesmo faz perguntas que 
demonstram alguma base de conhecimento”.

A avaliação utilizada pelo professor, citada como “objetiva e discur-
siva” se enquadra no tipo de avaliação somativa. Esta ocorre ao final de 
uma etapa, a fim de avaliar o que foi aprendido no processo ensino-apren-
dizagem e mensurar um resultado para cada aluno de forma individual 
(BLOOM, HASTINGS E MADAUS, 1971; apud CALDEIRA, 2004). 

A direção da escola estabelece que durante cada bimestre o professor 
tem por obrigação aplicar duas provas para os alunos, sendo estas a parcial 
e a bimestral, não podendo o professor fugir desta forma de avaliação. 

Observa-se que a escola não considera outros tipos de avaliação 
que podem ser usadas no contexto escolar e que fogem dos objetivos de 

apenas aferir quantitativamente um resultado. 
Neste aspecto, destaca-se a avaliação diagnóstica que tem como 

objetivo aferir as dificuldades iniciais do processo de assimilação do 
conhecimento produzido em sala. A outra é a avaliação formativa, que 
deve ser utilizada durante todo o processo pedagógico. Sua finalidade 
é apurar e corrigir os erros na metodologia de formação do saber dos 
educandos, evitando assim que o aluno se perca durante o processo de 
ensino-aprendizagem (PERRENOUD, 1999). 

O professor também ressalta que avalia os alunos através do diálo-
go em sala. Neste aspecto, constatam-se princípios da teoria freiriana, 
que propõe que o professor deve ter tempo para o diálogo, reconhecer 
os saberes prévios do educando, saber escutar seu ponto de vista e fazer 
as intervenções necessárias. 

Este educador, ainda argumenta que a educação dialógica estimula a 
criticidade do professor e condiciona o aluno a ser um sujeito crítico tam-
bém, pois o diálogo do mestre com os educandos em meios às discussões 
observadas em sala é indispensável à prática docente. (FREIRE, 1996). 

Entretanto, um dos empecilhos notados nas observações em sala e 
que dificulta a avaliação em forma de discussão é a dispersão de alguns 
alunos que acabam por fugir do diálogo com assuntos paralelos. 

Toniazzo (2006) afirma que o acanho e a dissipação dos alunos 
em relação à aula e ao professor são os fatores que mais prejudicam o 
entendimento e o retorno do mesmo para o mestre, e também acabam 
prejudicando a relação do mesmo com os educandos. 

Entretanto, Freire (1996: p. 23) destaca que o processo de constru-
ção do saber deve ser contínuo sempre de forma crescente, inicialmente 
se tem o conhecimento básico que vai sendo modificado ou refinado 
até se apropriar de um conhecimento maior do que o inicial. 
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A entrevista também contemplou aspectos que foram fundamen-
tais na tomada de decisão para que o professor investigado optasse pela 
profissão e como ele analisa a relação professor e aluno.

Para pergunta relativa à sua decisão em ser professor a resposta 
obtida foi:

“Gosto de estar junto aos jovens, poder influenciar de certa forma a vida dos 
mesmos. Considero muito importante a profissão escolhida para com a socie-
dade”. 

Quando perguntado sobre como deve ser à relação professor e alu-
no a resposta foi: 

“A relação professor e aluno deve ser de confiança e amizade”.

Além disso, questionou-se o professor sobre “Qual o “clima” você 
considera como ideal para o desenvolvimento de uma boa aula? Obte-
ve-se a seguinte resposta: 

“Com disciplina, descontração e abertura para o diálogo. Se não houver diálo-
go aliado aos outros fatores citados não acontece transmissão de conhecimento 
de forma eficaz, não se sabe até onde pode ir com o conhecimento sem saber o 
que os alunos sabem”.

O docente deve possuir ética profissional para com seu aluno e 
para com a sociedade. Ele deve aceitar que a docência é condicionante 
crítica. Ela exige aperfeiçoamento constante e renovação das teorias 
com pesquisa e dedicação. Exige também uma flexibilidade do pro-
fissional de não se impor sobre qualquer cultura, ter em mente que o 
processo iniciado por ele é inacabado, que é apenas um direcionador e 
não uma verdade absoluta. Ele deve colocar-se em posição de um ser 
humilde que busca a humanização da docência. Ele é o mestre na posi-

ção de doador e receptor de conhecimentos, um ser curioso e aplicado, 
um ser capaz e único do processo de ensinar, pois a docência é especia-
lidade humana (ARROYO, 2000; FREIRE, 1996). 

Nas observações em sala e na entrevista, o docente deixa claro que 
gosta muito do que faz e que adora estar em sala e junto aos jovens 
para os quais leciona, com aulas descontraídas, dinâmicas e dialogadas. 
Sempre se expressa como alguém que está ali na posição de professor, 
mas que não deixa de ser um expectador diante aos vários diferentes 
saberes que surgem nos diálogos.

Dentro da sala de aula e fora dela também foi observado um respeito 
enorme dos educandos para com o educador, mesmo com algumas des-
contrações entre o docente e seus alunos, nunca foi observado nenhum 
tipo de desacato ou desrespeito. Os alunos deixam claro uma relação de 
respeito e amizade. O professor confia em seus alunos e acredita em sua 
integridade, a ponto de apenas perguntar quem fez ou não as atividades 
em sala ou o dever de casa para poder lançar os pontos dos exercícios para 
os alunos. Confiança esta que foi construída por alguns anos, o docente 
está com a maioria dos alunos desde o início do Ensino Fundamental II.

A última questão abordou como deve ser o posicionamento do 
professor mediante os deveres e direitos de seus alunos no ambiente 
escolar. O docente mencionou as seguintes palavras: 

“Ouvindo. Estabelecendo diálogo, e cobrando limites”.

Segundo Freire (1996) alguns dos saberes essenciais ao docente são a 
rigorosidade metódica, ser humilde e lutar pelos direitos dos seus alunos, 
crença no educando e o bom senso. O professor sempre deixa claro para 
seus alunos os direitos que eles têm em sala e como cidadãos, mas também 
sempre fala que junto aos direitos vêm os deveres. Sempre procura saber 
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do aluno o porquê de não ter feito algum exercício antes de tomar alguma 
providência, sempre conversa com a turma inteira quando existe a neces-
sidade de intervir em bagunças e dispersões de sua aula. Sempre que algo 
novo acontecerá na escola, o professor conversa com os seus educandos e 
explica tudo que vai ocorrer. Nos corredores e em sala sempre abre espaço 
para críticas dos alunos e procura sempre levar o retorno disso a eles.

4 CONCLUSÃO

O professor investigado apresentou, diante das observações em 
sala, uma série de práticas em sua mediação pedagógica que se ancoram 
no discurso progressista. Entretanto, de acordo com a entrevista feita ao 
mesmo, apresentou alguns pontos que demonstram uma prática peda-
gógica tradicional que salienta a visão de transmissão de conhecimento. 

A mediação pedagógica estabelecida pelo mesmo, utiliza-se de prá-
ticas que fazem com que o aluno se envolva com a disciplina, mas torna-
-se falha quando o propósito é a construção do saber escolar. O mesmo 
valoriza a amizade e o respeito com seus alunos e deles para com ele, 
mas isso ainda não garante também uma construção concreta do saber 
escolar. A relação dos alunos com seu professor é de confiança e amizade. 

 Viu-se que o docente valoriza o diálogo e mantém uma boa re-
lação com seus discentes, todavia essa relação não pode ser o objetivo 
principal da mediação pedagógica estabelecida por ele, deve ser um dos 
meios em que o professor possa estabelecer uma construção crítica, 
reflexiva, perceptiva e concreta da construção do saber escolar.

O docente apresentou práticas da pedagogia progressista, mas a 
tendência tradicional liberal em sua mediação pedagógica se sobressai, 

pois, o mesmo vê o aluno como um futuro cidadão com funções espe-
cíficas na sociedade em que irá viver.
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A PERÍCIA CONTÁBIL JUDICIAL NA APURAÇÃO DO VALOR DE MERCADO DAS EMPRESAS

João Paulo Corrêa Cardoso1
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RESUMO

A ideia desse trabalho surgiu após presenciar uma situação de reti-
rada do sócio, em que resultou a atualização de suas quotas na época de 
sua retirada. Sendo assim, observei tamanha a dificuldade dos contadores 
e administradores da empresa para apurar o valor das quotas atualizadas. 

Através de várias pesquisas foi constatado que a melhor maneira 
para apurar o valor da empresa é adotando o Fluxo de Caixa Descon-
tado e o cálculo de Perpetuidade. Considerando esse método, foi feita 
uma projeção de fluxo de caixa da empresa de 2015 a 2020 utilizando 
a taxa de 10% a.a. de acordo com inflação já que a empresa não possui 
nenhum planejamento de crescimento e os mesmos foram desconta-
dos à taxa de 39,79% a.a. de acordo com a taxa de risco para avaliação 
da empresa em 31/12/2015 - época da retirada do sócio.

Portanto, o objetivo desse trabalho é demonstrar que a metodolo-
gia do fluxo de caixa descontado é uma das ferramentas mais completas 
para se adotar em situações de avaliação de empresas.

Palavras-chave: Pericia Judicial Contábil; Avaliação de Empresas; 
Fluxo de Caixa Descontado.
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1 INTRODUÇÃO

O tema proposto nesse trabalho surgiu após observar a tamanha 
dificuldade dos tribunais de justiça e até mesmo de alguns contadores 
em desenvolver cálculo em liquidação de sentença. Quando se fala em 
perícia contábil judicial na apuração do valor de mercado de empresa, 
esse tipo de perícia requer um grande conhecimento na área de análise 
do valor justo, valor residual, fundo de comércio, fluxo de caixa descon-
tado, balanço de determinação e análise das demonstrações contábeis.

Sendo assim, pode-se observar tamanha a importância desse tema, 
porque, através dessas análises, podemos dar valores em todos os bens 
e direitos da empresa, fazendo assim a liquidação da mesma com um 
valor justo.

2 METODOLOGIA 

Na execução deste projeto, serão utilizados diferentes tipos de pesqui-
sa, classificadas quanto à natureza, quanto aos objetivos, quanto aos proce-
dimentos técnicos para coleta de dados e quanto à abordagem do problema 
(ANDRADE, 2002; GIL, 2002; VERGARA, 2004; BEUREN, 2004).

Quanto à natureza, a pesquisa será do tipo aplicada, uma vez que 
se pretende aplicar métodos de cálculos e análises para apresentar a 
solução do problema. 

Quanto aos objetivos, será do tipo descritiva, no que concerne ao es-
tudo mais aprofundado da situação financeira e patrimonial da empresa, 
apresentando um Laudo Pericial contendo planilhas de cálculo demons-
trando o valor de mercado da empresa em liquidação de sentença.

Quanto aos procedimentos, inicialmente, será feito um estudo teórico 
do tema, para subsidiar o pesquisador na pesquisa de campo, onde ocorre o 
fenômeno, e documental, em documentos arquivados na empresa. Anali-
sar-se-á os documentos acostados aos autos e, se necessário, será feito uma 
diligência solicitando outros documentos com um detalhamento maior 
sobre a empresa objeto de estudo. Far-se-á também pesquisa de campo.

Quanto à abordagem do problema, serão utilizadas as pesquisas 
quantitativa e qualitativa, com abrangência interpretativa.

Os dados foram coletados, de dezembro de 2011 a dezembro de 
2015, em entrevistas com a diretora comercial da empresa.

Os dados coletados serão tabulados e organizados através de um 
Laudo Pericial Contábil com planilhas de cálculos. Depois de analisa-
dos e interpretados, serão apresentados em relatório final.

Na execução desse projeto foi utilizado o método de pesquisa 
aplicada na área da Pericia Contábil Judicial na Apuração do valor de 
mercado das empresas.

3 RESULTADO E DISCUSSÃO 

O desenvolvimento desse trabalho surgiu ao presenciar a situação 
de um dos sócios que está se retirando da sociedade e o mesmo necessita 
saber o valor de suas quotas atualizadas na época de sua retirada.

O processo originou-se na apuração do valor de mercado da em-
presa prestadora de Serviços de Comunicação situada no município de 
Sete Lagoas MG, em que o sócio X está se retirando da sociedade e foi 
em juízo para requerer o valor de suas quotas atualizadas no momento 
de sua retirada da sociedade.
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taxa de crescimento para adotar como base de avaliação da mesma. Portanto 
se fez necessário utilizar a taxa da inflação referente ao ano de 2015 que é de 
10% a.a para fazer a projeção de crescimento do Fluxo de Caixa; 
• O Fluxo de caixa foi projetado para os próximos 5 (cinco) anos de 
2016 a 2020;
• Sobre os valores projetados foram desconsiderados a depreciação; 

Tabela 1 – Fluxo de Caixa

Fonte: elaborada pelos autores.

3.3 Fluxo de Caixa Descontado

Para elaboração do Fluxo de Caixa Descontado demostrado na 
tabela a seguir, se fez necessário adotar os seguintes parâmetros:
• O Lucro Líquido do Exercício referente à tabela acima serviram de 
base para elaborar o fluxo de caixa descontado;
• A taxa de juros utilizada foi de 39,79% a.a, de acordo com o relatório 
das taxas médias de mercado para empréstimo para pessoa jurídica. 

Já o sócio Y declara que o valor das quotas integralizadas no capi-
tal social no valor de R$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais), composto por 
R$ 15.000,00 (Quinze Mil Reais) do sócio X e R$ 15.000,00 (Quinze 
Mil Reais) do sócio Y estão bem acima do efetivo valor de mercado da 
empresa. Alegando que a mesma possui muitas dívidas com fornece-
dores e receita federal.

Devido à grande complexidade do processo se fez necessário a no-
meação do Perito Judicial Contábil, para apuração do valor de mercado 
da empresa prestadora de Serviço de Comunicação conforme sentença 
prolatada de fls. 437/ 441 dos autos que deverá adotar os seguintes 
parâmetros na elaboração de deus cálculos: 
• Avaliar a real situação patrimonial e financeira da empresa trazendo a 
mesma ao valor de mercado em 31/12/2015 por arbitramento. 
• Sobre o valor residual da empresa, dividir o mesmo para os sócios ado-
tando como base o percentual de participação no Patrimônio Líquido.

3.1 Metodologia de Cálculo

Para apurar o valor de mercado da empresa e consequentemente o valor das 
quotas atualizadas, foi adotado o método do Fluxo de Caixa Descontado.

3.2 Projeção o Fluxo de Caixa Projetado
 
Para fazer a projeção do fluxo de caixa se fez necessário adotar os se-
guintes parâmetros:
• Como a empresa não possui nenhum tipo de planejamento estratégico e 
após análises das Demonstrações Financeiras, não foi identificada nenhuma 
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Essa taxa foi adotada considerando e risco da atividade da empresa;
• Os valores foram descontados no dia 31/12/2015;

Conforme será demonstrado na tabela, o valor da empresa adotan-
do o fluxo de caixa descontado em 31/12/2015 é de R$ 1.409.179,64.

Tabela 2 – Fluxo de caixa descontado

Fonte: elaborada pelo autor.

3.4 Cálculo do Valor Perpetuidade

Um dos fatores mais importantes para se chegar ao valor de mer-
cado da empresa é a utilização da perpetuidade conforme será demons-
trado na tabela abaixo:

Tabela 3 – Cálculo da Perpetuidade

Fonte: elaborada pelo autor.

Considerando que a empresa tem a perspectiva de operação por 
tempo indeterminado, se fez necessário o cálculo da perpetuidade a 
partir de 2020, que redundou no valor de R$ 2.240.040,19. Trazendo 
esse valor para o patamar de 2015, nas mesmas taxas aplicadas aos Flu-
xos de caixa líquido, apurou-se o valor R$ 409.409,40.

Diante disso foi apurado o valor da empresa através do fluxo 
de caixa descontado conforme demonstrado acima no valor de R$ 
1.409.179,64, o cálculo de perpetuidade no valor de R$ 409.409,40 e 
o valor dos ativos não operacionais no valor de R$ 7.464,56 (Conta 
Caixa). Podendo assim apurar o valor de empresa em 31/12/2015 em 
R$ 1.826.053,60, consequentemente o valor das quotas de cada um dos 
sócios R$ 913.026,80.

Já no balanço patrimonial de 2015 demonstrado o patrimônio liquido 
é de R$ 2.326.221,09 consequentemente o valor das quotas de cada um 
dos sócios no valor de R$ 1.163.110,55 (valor patrimonial das quotas).

O fato da empresa não possuir planejamento estratégico estrutura-
do e as informações anteriores não permitirem projeções de crescimen-
to, determinou uma grande dificuldade de geração de caixa, prejudi-
cando a projeção do fluxo de caixa descontado. Outra vertente é que os 
juros aplicados são juros de mercado para financiamento de empresas 
divulgados pelo banco central, além do Fluxo de Caixa Líquido utiliza-
do ter suas limitações por falta maiores informações das demonstrações 
contábeis e da própria empresa. Mesmo assim, podemos concluir que o 
valor da empresa em 31/12/2015 como valor justo, dentro do modelo 
do Fluxo de Caixa Descontado, pois o propósito maior do trabalho foi 
identificar um modelo de avaliação da empresa que pudesse subsidiar 
decisões judiciais no que concerne ao valor devido a cada sócio em caso 
de dissoluções de sociedade. 
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4 CONCLUSÃO

O presente estudo de caso demonstra o quanto é complexo o tra-
balho do perito judicial contábil e o nível de conhecimento que ele deve 
ter para desempenhar sua função como perito. 

Percebe-se que a empresa não tem contabilidade confiável, me-
diante a isso o trabalho de conclusão de curso teve suas limitações:
a) A taxa mínima de atratividade foi a utilizada para financiamentos 
divulgadas pelo Banco Central;
b) O fluxo de caixa líquido, objeto do desconto a valor presente pode 
não estar refletindo a geração de caixa da empresa em função da falta 
de algumas informações não disponibilizadas;

Considerando a limitações acima, elaborou-se os cálculos confor-
me demonstrado nas planilhas, onde ficou evidente que o valor apurado 
através do fluxo de caixa descontado é bem superior ao valor do Capital 
Social integralizado pelos sócios. Porém, o valor do patrimônio líquido 
da empresa em 31/12/2015 é maior que o valor apurado.

Entretanto, o objetivo do trabalho foi alcançado ao evidenciar, 
dentre os métodos utilizados pelos peritos para apuração de haveres 
em demandas judiciais, a aplicação do fluxo de caixa descontado, apesar 
de suas limitações, inclusive no que tange a não avaliação do intangível 
eventualmente classificado no ativo não circulante a valores de merca-
do, incluindo os itens do imobilizado, sobremaneira os imóveis, que a 
meu ver, deveriam sofrer avaliação individual.
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A TRANSEXUALIDADE INFANTIL E SEUS DESDOBRAMENTOS NO ÂMBITO LEGISLATIVO E SOCIAL
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RESUMO

Este trabalho teve como objetivo realizar uma análise da consti-
tucionalidade da aprovação do Projeto de Lei 5002/13, proposto pelos 
Deputados Federais Jean Wyllys e Érika Kokay à Câmara dos Depu-
tados. Para que se obtenha uma melhor compreensão acerca do tema, o 
presente assunto foi abordado sob três enfoques: primeiramente foram 
analisados os princípios constitucionais, que objetivam ser garantidos 
com a aprovação do presente projeto. Em um segundo momento ocorreu 
a análise do poder familiar, bem como as possibilidades de intervenção 
do Estado quando se faz necessário resguardar o interesse do menor. 

Após esta análise da supremacia do Estado frente ao poder familiar, foi 
analisada a Teoria Queer e seus desdobramentos capazes de formar os 
argumentos visando à aprovação do projeto em análise. O estudo sobre 
a viabilidade do Projeto de Lei 5002/13 representou uma contribuição 
para um melhor entendimento de um assunto que divide opiniões, e é 
pouco abordado durante a graduação. 
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1 INTRODUÇÃO

Atualmente, tem-se que o processo de trangenitalização é um as-
sunto de grande relevância para a sociedade devido aos desdobramen-
tos e indagações que podem ser feitas acerca do tema.

A lei em vigor no atual ordenamento jurídico não permite que 
uma pessoa com menos de 18 anos se submeta a um processo trange-
nitalizador, sendo que, para que isso aconteça o adolescente precisa de 
autorização parental judicial.

Entretanto, propondo uma corrente de pensamento diferente, o De-
putado Jean Wyllys, em 2013, propôs o projeto de lei 5002 que possibilita-
ria que o processo de transgenitalização ocorresse antes mesmo da maio-
ridade e sem a autorização dos pais, mas com a suplementação judicial.

Sendo assim, este trabalho objetivou analisar a viabilidade consti-
tucional deste Projeto de Lei.

2 METODOLOGIA

O desenvolvimento da pesquisa objetivou uma reflexão, avaliando 
a constitucionalidade do projeto de lei proposto e suas implicações.

O tipo da pesquisa foi exploratório e descritivo. Esta, pela des-
crição e análises legais que devem conter na pesquisa, objetivando a 
conclusão da mesma, e aquela em razão da busca de informações, casos 
e jurisprudências, que permitiram chegar à conclusão da necessidade ou 
não da aprovação do referido projeto.

Tem-se que para o desenvolvimento da pesquisa foi necessário apro-
fundar os conhecimentos principalmente no entendimento da filósofa 

Judith Buther, bem como, no ordenamento jurídico brasileiro, isto é, 
pesquisa bibliográfica. E, secundariamente, a pesquisa documental, para 
avaliar jurisprudências que exemplificaram situações semelhantes.

Quanto a abordagem do problema a pesquisa foi essencialmente 
qualitativa, porque o principal objetivo do estudo foi discutir sobre o 
Projeto de Lei em questão, e a possibilidade de sua aprovação.

Por fim, no que tange à coleta de dados, foi preciso observar casos 
divulgados na mídia, assim como jurisprudências para avaliar como fo-
ram ou serão tratadas legalmente as crianças transexuais. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Considerando a identidade de gênero como algo intrínseco a cada 
um, esta pode coincidir ou não com o sexo atribuído ao nascimento. Nesse 
sentido, a proposta objetiva implantar no Sistema Único de Saúde (SUS) e 
planos de saúde, sem que precise haver qualquer diagnóstico, tratamentos 
hormonais integrais, bem como, cirurgias de mudança de gênero a todos os 
interessados, tendo em vista que, deve o indivíduo ter assegurado seu direito à 
identidade de gênero, podendo este se expressar por meio de mudanças cor-
porais, seja por uso de fármacos, cirurgia ou outros. (SILVEIRA, 2013, p. 13) 

No que tange a identificação, a proposta autoriza ainda que seja a 
mudança do prenome autorizada, mantidos a mesma numeração, aos 
maiores de 18 anos, sem a necessidade de que se recorra ao Poder Ju-
diciário, e sem precisar ter se submetido a cirurgia de adequação de gê-
nero. Não sendo necessária a retificação dos documentos em cartório, 
dever ser, o nome escolhido, respeitado por órgãos públicos e empresas 
privadas. (SILVEIRA, 2013, p. 14.)
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Ademais, o presente projeto de lei pretende estender estas três 
garantias (tratamentos hormonais, cirurgias e mudança de nome/sexo 
nos documentos), aos interessados menores de 18 anos, podendo o re-
querimento ser feito pelos pais ou responsáveis. Entretanto, no caso de 
não concordância destes, poderá a criança se valer de uma autorização 
judicial, que ocorrerá mediante procedimento sumaríssimo. Destaque-
-se este, como o cerne da presente pesquisa. (SILVEIRA, 2013, p. 15)

Posto isso, diante da Constituição Federal e dos princípios consti-
tucionais, questiona-se no presente trabalho se é viável a aprovação do 
projeto de Lei 5002/13, bem como quais os benefícios sua implemen-
tação pode causar.

Importante se faz questionar, primeiramente, até que ponto pode 
o Estado intervir em conflitos de interesses privados dos cidadãos, no 
que tange as relações de âmbito familiar.

Tem-se como o principal objetivo do poder familiar, “estabelecer 
limites aos filhos, bem como manter a disciplina educacional, e respon-
sabilizar os pais, de suas obrigações, enquanto detentores deste poder”. 
(TAMASSIA, 2009, p. 01). Tal poder, possui uma série de direitos e 
deveres, como o de proteção aos filhos, assim como, “o princípio de um 
múnus ou encargo, ou melhor, um encaminhamento sobre os filhos e 
seus bens, sempre no interesse daqueles cuja guarda lhe cabe, impondo 
uma determinada conduta. ” (TAMASSIA, 2009, p. 01)

É atribuído aos pais a autonomia de estabelecer os parâmetros pe-
los quais seus filhos devem seguir, sendo este subjetivo a cada família. 
Porém, caso esta designação seja rompida, ou infrinja algum direito da 
criança, caberá ao estado se apropriar deste poder, permitindo a ele, 
através de ordem judicial, assumir o papel de garantidor dos interesses 
da criança e/ou adolescente. 

Porém, as decisões do Poder Judiciário, referentes a destituição do 
Poder Familiar devem sempre garantir o melhor interesse do menor, 
visando princípio da proteção integral do Estatuto da Criança e do 
Adolescente, “fazendo o possível para que os direitos da criança e do 
adolescente elencados na Constituição Federal de 1988 sejam cumpri-
dos de maneira integral, protegendo-os de qualquer atitude que fira a 
dignidade da pessoa humana” (TAMASSIA, 2005, p. 08).

Sendo assim, pode-se compreender que tais medidas se justificam, 
se observado o princípio da igualdade, o qual estabelece que se deve“ 
tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais”. Isto é, os fi-
lhos, tidos como a parte mais vulnerável da relação familiar, necessitam 
de maior proteção por parte do ordenamento jurídico, frente aos pais. 
(SCAFF, 2010, p. 04)

Filósofa, judia e lésbica, Judth Butler, vem proporcionando mu-
danças significativas no cenário dos estudos de gênero, e no feminismo 
de um modo geral. Sua linha de raciocínio parece se contradizer, pois 
ela critica certos aspectos do feminismo ao qual se filia, apenas para 
demonstrar que a questão da crítica é imanente do feminismo. O pon-
to central da crítica de Butler refere-se ao “binarismo” de gênero, que 
entende “homem” e “mulher”, “masculino” e “feminino” como a verda-
de da sexualidade. Neste sentido, o feminismo de Butler é a defesa de 
uma desmontagem de todo tipo de identidade de gênero que oprime as 
singularidades humanas que não se encaixam, consideradas como não 
adequadas. Isto é, ela busca a supressão das singularidades, enquanto os 
esforços da filosofia tradicional se mantêm na equiparação dos gêneros 
(TIBURI, 2014, s.p.).

Isto é, durante algum tempo sexo e gênero eram conceitos simila-
res. Entretanto, com o surgimento das teorias feministas, se fez surgir 
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uma dicotomia entre ambos, o que os distanciou, passando o vocábulo 
sexo a ter uma conotação biológica/física, quanto ao gênero, passou-se 
a entendê-lo como uma construção cultural do indivíduo. 

No entanto, de maneira contraditória, Butler (1992) em suas im-
plicações esclarecidas pelo ponto de vista de Carla Rodrigues (2003), 
constata que, na verdade, assim como o gênero, pode-se também se 
construir o sexo culturalmente, e nesse sentido eles voltam a ter o mes-
mo significado conceitual.

A peça central do pensamento da filósofa é o performativismo. 
Este serve de base para compreensão de todo o desdobramento das 
concepções de Butler (1999)3.

Neste sentido, entende-se por performativismo, assim como em-
pregado por Judith, que o gênero é uma performance, ou seja, “o gênero 
é uma identidade mantida pela reiteração e repetição das normas de gê-
nero, que se cristalizam e se mostram como uma substância da “pessoa”, 
uma verdade carnal, incontestável. Enfim, isso quer dizer que o efeito 
substantivo do gênero é performativamente produzido e imposto pelas 
práticas reguladoras da coerência de gênero. ” (PASSOS, 2012, s.p.)

No que tange a transexualidade, está pode ser considerada como 
um fenômeno complexo. Caracteriza-se por um sentimento de não 
pertencimento ao sexo biológico, porém sem apresentar distúrbios 
psicológicos ou fisiológicos (hermafroditismo) Castel (2003)4 apud 
ARÁN (2006). Segundo Arán (2006, p. 50), tal fenômeno se baseia em 
dois dispositivos distintos, um, está relacionado ao desenvolvimento da 
biomedicina, principalmente quanto ao aperfeiçoamento de técnicas 
cirúrgicas e aprimoramento de tratamentos hormonais. Já o outro, seria 

a influência da sexologia na construção da identidade social, tendo em 
vista que esta se compreende por uma construção cultural. 

Considera-se ainda que, para se realizar a cirurgia de transgenita-
lização, no Brasil, o Conselho Federal de Medicina determinou desde 
1997, por meio da Resolução nº 1.4825, que para realizar a cirurgia, o 
paciente deveria ser diagnosticado com transexualismo.

Porém, esta avaliação demonstra o diagnóstico de uma doença, cuja 
cura seria a cirurgia. Mas, mesmo que o diagnóstico de transexualismo 
tenha oportunizado o debate referente a assistência dos transexuais à 
rede pública de saúde, deve-se considerar a complexidade de se entender 
a condição transexual como anomalia. Posto que, tal relação origina um 
paradoxo, de que ainda que o diagnóstico transforme em legítima a de-
manda por redesignação sexual e permita o acesso aos serviços de saúde, 
pode também desenvolver restrições sociais e estigmas capazes de atingir 
“diversos níveis de vida desses indivíduos, reforçando sua condição de 
exclusão social” (ARÁN; MURTA; LIONÇO, 2009, p. 1142)

Ademais, a crítica ao diagnóstico, ainda sugere que o referido fenô-
meno não gera qualquer alteração de função ao indivíduo, apenas uma 
inadequação de gênero. 

O Projeto de Lei 5002/13 sugere a desnecessidade do diagnóstico de 
transexualismo para realização do procedimento de trangenitalização, le-
vando em consideração o acolhimento integral dos indivíduos, “valorizan-
do sua diversidade sem estar fixados apenas na exigência institucional de 
confirmação do diagnóstico” (ARÁN; MURTA; LIONÇO, 2009, p. 1144)

Uma das garantias que o Projeto de Lei 5002/13 quer assegurar 
aos transexuais, é a desnecessidade do laudo psiquiátrico de transexu-

3 BUTLER, Judith. Gender trouble: feminism and the subversion of identity. 2ª ed. New York, Routledge, 1999. 
4 CASTEL, P. (2003) La métamorphose impensable. Essai sur le transsexualisme et l’identité personnelle. Paris: Galimard. 
5 BRASIL. Resolução nº1.482 de 19 de setembro de 1997. Diário Oficial da União, 1997; 19 set.
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alismo para se submeter ao processo transgenitalizador. Por isso, faz-se 
necessário diferenciar transexualismo de transexualidade, a fim de que se 
compreenda o que propõe a referida lei.

Garantida a adequação genital posto sua despatologenização, fica a 
alteração de registro civil quanto a possibilidade de retificação do prenome. 
Faz-se necessário compreender, então, os desdobramentos dessa mudança 
em face da legislação, e quais as influências desta, na vida do transexual. 

Escobar, Mestre em Direitos Humanos pela Universidade Regional 
do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, salienta que “o nome 
compõe um dos direitos da personalidade, assim como à privacidade, à 
integridade física, à imagem, à honra, além de outros, pois a composição 
da personalidade não se limita a um rol exaustivo de direitos” (ESCO-
BAR, 2015, p. 232)

Na Constituição Federal6, seguindo uma tendência protetiva con-
ferida à personalidade pode-se citar o artigo 5º, incisos, V, X, XXVIII, 
LXXVI, alínea a. Assim também, a Lei 10.406/027, do Código Civil 
Brasileiro, em seus artigos 11 a 21, conferiu tratamento especial ao as-
sunto. Em observância a esses dispositivos devem se orientar os doutri-
nadores e os julgadores, visando garantir a dignidade da pessoa humana

Entretanto, pode-se conceder também a retificação de documentos 
mesmo que o transexual não tenha feito a cirurgia de adequação de gênero. 
A Lei de Registros Públicos (6.015/73)8, regulamenta em seu artigo 58 que:

Art. 58. O prenome será definitivo, admitindo-se, todavia, a sua 
substituição por apelidos públicos e notórios. Parágrafo único. A 
substituição do prenome será ainda admitida em razão de funda-
da coação ou ameaça decorrente da colaboração coma apuração de 

crime, por determinação, em sentença, de juiz competente, ouvido 
o Ministério Público.

Enumera Ceneviva9 que o magistrado deve analisar alguns requi-
sitos antes de deferir a autorização, como: se o individuo atende quando 
chamado, pelo apelido; e se este é público, e de conhecimento geral dos 
conviventes. (DIAS, 2015, p. 7)

Encontra ainda, amparo constitucional se observados os artigos 3º 
e 5º da CF/88. Tais artigos garantem o princípio da dignidade da pessoa 
humana, assim como os princípios da liberdade, justiça e solidariedade 
social; promoção do bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, 
cor, idade e quaisquer outras formas de discriminações; e ainda, igual-
dade e inviolabilidade da intimidade, vida privada, honra e imagem das 
pessoas. (DIAS, 2015, p. 8). Portanto, o magistrado ao decidir pelo inde-
ferimento da retificação dos documentos, cumpridos todos os requisitos, 
estaria agindo em discordância às normas constitucionais.

Portanto, em observância aos princípios constitucionais, seria 
inadmissível o magistrado negar ao transexual a retificação de seu pre-
nome no assento de registro civil. Tendo em vista que, a transexualidade 
é uma característica inata ao indivíduo, e em face a omissão do legisla-
dor perante a tutela dos direitos que lhe são peculiares, demonstra-se 
como uma forma de opressão, já que, é responsabilidade do Estado, 
bem como da sociedade assegurar o respeito às minorias, “razão pela 
qual assiste aos transexuais o direito à alteração do prenome junto ao 
seu registro civil ” (DIAS, 2015, p. 10).

Por todo o exposto anteriormente, observa-se que a transexuali-
dade é um conceito despatologizador, bem como ao transexual deve 

6 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil.
7 BRASIL.Código Civil, Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002. | 8 BRASIL. Lei 6.015, de 31 de dezembro de 1973.
9 CENEVIVA, Walter. Lei de registros públicos comentada. 18. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2008. p.154.
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ser garantido o direito a alteração do prenome no registro civil, cabe 
analisar, ainda, a aplicabilidade destes direitos na infância. 

No que tange aos princípios constitucionais, entende-se que assim 
como para os adultos, os princípios da igualdade, da dignidade da pes-
soa humana também devem ser assegurados. “Na atualidade, é pacífica 
a sua titulação por todos os homens. Observando-se a longa evolução 
por que passou a humanidade, vê-se que tal nem sempre aconteceu” 
(NOBRE JÚNIOR, 2000, p. 185)

Objetivando uma visão pautada na medicina, tem-se que a ade-
quação de gênero, é um fenômeno que na maioria das vezes se mani-
festa bem cedo na vida do indivíduo, de acordo com dados fornecidos 
pelo Dr. Drauzio Varella (2011) 

Complementa-se, ainda, que “o tratamento hormonal permite de-
senvolver características sexuais secundárias do novo sexo e mascarar as 
do sexo original. ”

Portanto, é possível se compreender que, implementados os pro-
cedimentos trangenitalizadores antes de iniciados o desenvolvimento 
dos caracteres secundário, na puberdade, menos doloroso e eficaz será o 
processo de adequação de gênero.

4 CONCLUSÃO

Partindo do pressuposto de que os transexuais desejam essencial-
mente o direito a uma vida digna, e tendo em vista que cabe ao di-
reito acompanhar as mudanças sociais, faz-se possível perceber que o 
Projeto de Lei 5002/13 viabilizaria a crianças e adolescentes alcançar 
tal transformação, bem cedo, o que reduziria complicações decorren-

tes da transgenitalização no corpo adulto. Isso porque a intervenção 
quando na infância ou adolescência inviabiliza o início do processo de 
maturação sexual já adequando ao gênero do transexual. O que pode-
ria minimizar traumas e discriminações que possivelmente sofreriam 
quando do desenvolvimento do corpo na adolescência, pelo fato de não 
condizer seu órgão sexual com sua sexualidade mental.

Dessa forma, fica claro que é urgente e primordial a necessidade da 
aprovação do Projeto de Lei 5002/2013, em análise. Em razão da ne-
cessidade de leis que regulamentem e deem respaldo a situações ainda 
pouco exploradas e marginalizadas do ponto de vista de uma sociedade 
fechada aos grupos rejeitados. 
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ABSTRATIVIZAÇÃO DO CONTROLE DIFUSO NO BRASIL: (IN)ADEQUAÇÃO AO SISTEMA DE 
CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE E À GARANTIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS

Samuel Luzake Lan Costa Viana Pinto1

Túlio Louchard Picinini Teixeira2

RESUMO

O Brasil adota modelo misto de controle de constitucionalidade, no 
qual estão presentes os controles concentrado e difuso. A teoria da abs-
trativização do controle difuso pretende aproximar os efeitos da decisão 
do Supremo Tribunal Federal (STF) em controle difuso àqueles típicos 
do controle concentrado, sem que para isso seja necessário cumprir o 
disposto no artigo 52, X, da Constituição Federal de 1988 (CF/88). O 
objetivo geral deste trabalho, e também sua justificativa, foi verificar se 
essa teoria é adequada ao sistema de controle de constitucionalidade e 
à garantia dos direitos fundamentais. Como objetivos específicos pre-
tendeu-se, em síntese, compreender as correntes acerca da aplicação da 
teoria da abstrativização, verificar a ocorrência ou não de mutação cons-

titucional do artigo 52, X, da CF/88, e identificar alternativas práticas 
à adoção dessa teoria. Como um dos principais resultados da pesquisa, 
apurou-se que não ocorreu mutação constitucional no artigo 52, X, da 
CF/88, de modo que concluiu-se, à luz da teoria constitucionalista do 
processo, que a teoria da abstrativização é incompatível com a sistemática 
de controle de constitucionalidade brasileira e inadequada à garantia dos 
direitos fundamentais à segurança jurídica e ao devido processo legal. 
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vos Determinantes; Razoável Duração do Processo; Segurança Jurídica; 
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1 INTRODUÇÃO

O Brasil adota modelo misto de controle de constitucionalidade, 
no qual estão presentes os controles concentrado e difuso. (MENDES 
e BRANCO, 2013)

No plano federal, o controle concentrado é realizado pelo Supre-
mo Tribunal Federal, de modo que suas decisões são dotadas de efeitos 
erga omnes, ex tunc e vinculantes para toda a administração pública e 
órgãos do poder judiciário. (BULOS, 2015)

Já o controle difuso pode ser realizado por qualquer juiz ou tribu-
nal e seus efeitos são, via de regra, inter partes e ex tunc, de modo que só 
há que se falar em ampliação dos efeitos subjetivos caso o Senado Fe-
deral suspenda a norma declarada inconstitucional pelo Supremo Tri-
bunal Federal, nos termos do artigo 52, X, da CF/88. (BULOS, 2015)

De outro giro, a teoria da abstrativização do controle difuso pre-
tende aproximar os efeitos da decisão do STF em controle difuso àque-
les típicos do controle concentrado, independentemente de manifesta-
ção senatorial. (FERNANDES, 2015)

Nesse passo, a aplicação da teoria da abstrativização do controle 
difuso é matéria objeto de empasse em meio doutrinário e jurispruden-
cial, até mesmo porque redunda na ampliação da eficácia das decisões 
do STF nessa espécie de controle.

Aqueles que sustentam a ocorrência dessa teoria, como Mendes e 
Branco (2013) e Bulos (2015), trazem como fundamentos a evolução 
histórica dos precedentes judiciais, a ocorrência de mutação constitu-
cional no inciso X do artigo 52 da CF/88, a aplicação da teoria da 
transcendência dos motivos determinantes da sentença ao controle di-
fuso e o direito à razoável duração do processo.

No sentido oposto, outros autores, como Lenza (2015) e Fernan-
des (2015), afastam essa teoria argumentando que não há que se falar 
nem em mutação constitucional daquele dispositivo nem em aplicação 
da teoria da transcendência ao controle difuso; além disso, sustentam 
que a segurança jurídica, direito ao qual é possível apontar como com-
plemento o devido processo legal, representa óbice à teoria da abstra-
tivização, de modo que ainda apontam a súmula vinculante como ins-
trumento jurisdicional apto e mais adequado na consecução dos efeitos 
pretendidos por essa teoria.

Para análise de toda essa problemática, foi utilizado como paradig-
ma e marco teórico a teoria constitucionalista do processo, de acordo 
com a qual o processo deve servir como instrumento (lato sensu) de 
tutela da supremacia da constituição e de garantia de direitos funda-
mentais. (BARACHO, 2004)

Desse modo, a análise do tema é de grande relevância, consideran-
do-se a diversidade de matérias que podem ser submetidas ao controle 
difuso de constitucionalidade e, ainda, as consequências da teoria da 
abstrativização na sistemática de controle de constitucionalidade e na 
garantia de direitos fundamentais.

O objetivo geral deste trabalho foi verificar se a teoria da abstrati-
vização dos efeitos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal 
em sede de controle difuso de constitucionalidade é adequada ao siste-
ma de controle de constitucionalidade e à garantia dos direitos funda-
mentais. Como objetivos específicos, pretendeu-se, primeiro, compre-
ender a sistemática do controle de constitucionalidade adotada no país, 
a função do Supremo Tribunal Federal e o impacto de suas decisões, 
a evolução histórica dos precedentes judiciais no Direito brasileiro, e, 
ainda, analisar as correntes acerca da aplicação da teoria da abstrativi-
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zação do controle difuso, verificar se houve mutação constitucional do 
artigo 52, X, da CF/88, avaliar se é possível dizer que o STF adotou a 
teoria da abstrativização do controle difuso e identificar as alternativas 
práticas à adoção da teoria da abstrativização do controle difuso.

2 METODOLOGIA

Esta pesquisa pode ser delineada quanto à natureza, aos objetivos, aos 
procedimentos técnicos de coleta de dados e à abordagem do problema.

Quanto à natureza da pesquisa, ela é do tipo aplicada, uma vez 
que buscou verificar se a teoria da abstrativização do controle difuso é 
adequada ao sistema de controle de constitucionalidade e à garantia dos 
direitos fundamentais.

Em relação aos objetivos, a pesquisa é do tipo descritiva, visto 
que buscou levantar as características da teoria da abstrativização, bem 
como sua relação com o sistema de controle de constitucionalidade e 
com a garantia dos direitos fundamentais.

No que diz respeito aos procedimentos técnicos de coleta de dados, 
foi realizada pesquisa bibliográfica para, inicialmente, subsidiar a com-
preensão do tema e, após, verificar a solução do problema de pesquisa.

Já quanto à abordagem do problema, a pesquisa, em sua grande 
maioria, é do tipo qualitativa com abrangência interpretativa.

Como plano de coleta e interpretação de dados, tem-se que as 
informações a respeito da teoria da abstrativização do controle difuso 
foram levantadas essencialmente por meio de pesquisa bibliográfica.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Verificou-se que apesar de a evolução histórica dos precedentes 
judiciais demonstrar uma força expansiva das decisões do STF, como 
demonstrado por Zavascki (2014), ela não pode ser invocada como 
argumento para ocorrência da abstrativização do controle difuso, sob 
pena de violar a supremacia da constituição e direitos fundamentais.

Constatou-se que o artigo 52, X, da CF/88, não sofreu mutação 
constitucional, como reconheceu até mesmo o STF no julgamento da 
Reclamação Constitucional nº 4.335. (FERNANDES, 2015)

Apurou-se que a teoria da transcendência dos motivos determi-
nantes da sentença, invocada como argumento a favor da teoria da 
abstrativização, não é aplicada pelo STF nem mesmo ao controle con-
centrado. (LENZA, 2014)

Verificou-se que a possibilidade de aplicação da teoria da abstrati-
vização implica em situação de divergência entre os direitos fundamen-
tais da razoável duração do processo (artigo 5º, LXXVIII, da CF/88), 
de um lado, e da segurança jurídica (art. 5º, XXXVI, da CF/88) e do 
devido processo legal (art. 5º, LIV, da CF/88), do outro.

Em relação à ampliação da eficácia subjetiva das decisões do STF, 
há previsto na CF/88 instrumento jurisdicional apto a conferir eficácia 
erga omnes e efeito vinculante aos posicionamentos do STF cristaliza-
dos em sede de controle difuso. É a hipótese de utilização da súmula 
vinculante, normatizada no artigo 103-A da CF/88 e regulamentada 
pela Lei 11.417 de 2006. No ponto, destaque-se que ela assegura maior 
segurança jurídica ao instituir como pressupostos para sua edição quó-
rum de dois terços dos membros do STF (oito ministros) e a existência 
de reiteradas decisões daquele órgão sobre a matéria objeto de contro-
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vérsia judicial ou entre os poderes judiciário e executivo, o que assegura 
maior certeza sobre o tema debatido. (LENZA, 2015)

Nesse sentido, com a utilização da súmula vinculante não seriam os 
processos subjetivos debatidos fonte da vinculação, mas sim o pronuncia-
mento do STF exarado em súmula vinculante, após reiteradas discussões 
a respeito do assunto, o que realmente parece implicar em maior segu-
rança jurídica, sobretudo do ponto de vista da construção argumentativa.

Como paradigma para análise de todos esses temas, a teoria cons-
titucionalista do processo (BARACHO, 2004) mostrou-se adequada, 
por compreender o processo como instrumento (lato sensu) de tutela 
da supremacia da constituição e de garantia de direitos fundamentais.

Nessa ordem de ideias, a teoria da abstrativização do controle di-
fuso é incompatível com o sistema de controle de constitucionalidade 
pátrio, visto que viola suas previsões expressas, colocando em risco a 
supremacia constitucional. Isso porque a CF/88 já tratou dos efeitos 
de cada modelo de controle, bem como previu mecanismos adequados 
para a ampliação da eficácia das decisões do STF em controle difuso, 
como a suspensão pelo Senado Federal de norma declarada inconstitu-
cional e a edição de súmula vinculante pelo STF.

Os defensores dessa teoria, como Bulos (2015), argumentam que 
adotá-la significa efetivar o direito à razoável duração do processo, uma 
vez que bastaria o pronunciamento do STF em sede de controle difuso 
para que houvesse ampliação da eficácia subjetiva dos fundamentos da-
quela decisão, independentemente de outros trâmites como a suspen-
são pelo Senado Federal da norma declarada inconstitucional. 

Por outro lado, os críticos da abstrativização, como Lenza (2015), 
com amparo no direito à segurança jurídica, sustentam que há na or-
dem constitucional em vigor mecanismos alternativos que permitem 

tal ampliação, sem que para isso seja necessário vislumbrar mutação no 
artigo 52, X, da CF/88 ou mesmo aplicar ao controle difuso a teoria da 
transcendência dos motivos determinantes da sentença.

Outrossim, paralelamente ao fato de a teoria da abstrativização ser 
incompatível com a nossa sistemática de controle de constitucionalidade, 
pode-se dizer que ela é mesmo inadequada à garantia dos direitos fun-
damentais. Isso porque em situação na qual conflitam os direitos à razo-
ável duração do processo e à segurança jurídica e devido processo legal, 
privilegia equivocadamente o primeiro, em detrimento dos dois últimos.

Nesse passo, é possível alcançar os efeitos pretendidos pela teoria 
da abstrativização, qual seja a ampliação da eficácia subjetiva das deci-
sões do STF em controle difuso, através de outros mecanismos já pre-
vistos constitucionalmente e que equacionam os direitos fundamentais 
à razoável duração do processo, à segurança jurídica e ao devido proces-
so legal. O primeiro deles é a suspensão, pelo Senado Federal, de norma 
declarada inconstitucional pelo STF em controle difuso. O segundo é 
a edição de súmula vinculante pelo STF após reiteradas decisões sobre 
matéria constitucional objeto de controvérsia.

Desse modo, à luz da teoria constitucionalista do processo, verifi-
cou-se que é inconcebível tese que, de uma só vez, desrespeita direitos 
fundamentais, como a segurança jurídica e o devido processo legal, e 
viola a supremacia do texto constitucional ao forçar o reconhecimento 
de mutação do artigo 52, X, da CF/88 e com isso atribuir eficácia sub-
jetiva erga omnes ao controle difuso realizado pelo STF independen-
temente de manifestação senatorial, indo de encontro à sistemática de 
controle de constitucionalidade pátria.

Por fim, destaque-se que vislumbrou-se alternativa jurisdicional que 
respeita o sistema de controle de constitucionalidade e garante a segurança 
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jurídica e o devido processo legal, sem prejuízo da razoável duração do pro-
cesso. Tudo isso é possível através da edição de súmula vinculante que, de 
um lado, apresenta requisitos para edição que asseguram maior segurança 
jurídica, como quórum de aprovação mais elevado e existência de posicio-
namento cristalizado, e do outro viabiliza a razoável duração do processo, 
uma vez que seu efeito vinculante faz com que o posicionamento do STF 
irradie para toda a administração pública e órgãos do poder judiciário.

4 CONCLUSÕES

A teoria da abstrativização do controle difuso de constitucionali-
dade é incompatível com o sistema de controle de constitucionalidade 
adotado no país, uma vez que viola suas previsões expressas, colocando 
em risco a supremacia constitucional. Isso porque a CF/88 já tratou 
dos efeitos de cada modelo de controle, bem como previu mecanismos 
adequados para a ampliação da eficácia das decisões do STF em con-
trole difuso, como a suspensão pelo Senado Federal de norma declarada 
inconstitucional e a edição de súmula vinculante pelo STF.

No mesmo sentido, essa teoria é inadequada à garantia de direitos 
fundamentais, visto que em situação na qual conflitam os direitos à razo-
ável duração do processo e à segurança jurídica e devido processo legal, 
privilegia equivocadamente o primeiro, em detrimento dos dois últimos.

Ademais, a súmula vinculante mostra-se instrumento jurisdicional 
que, a um só tempo, respeita o sistema de controle de constituciona-
lidade e garante a segurança jurídica e o devido processo legal, sem 
prejuízo da razoável duração do processo.
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ARBITRAGEM COMO INSTRUMENTO PARA DIRIMIR DISSÍDIOS ENVOLVENDO 
A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
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RESUMO

Os contratos firmados entre os entes da Administração Direta ou 
Indireta com os particulares, sobretudo os relacionados às parcerias pú-
blico-privadas, que compreendem valores vultosos para a execução, po-
dem ser alvo de embates entre as partes. A fim de solucionar esses con-
flitos, o uso da arbitragem poderia se mostrar mais eficiente e transmitir 
maior grau de confiança no provimento final. Este trabalho teve como 
objetivo estudar a respeito da aplicabilidade do juízo arbitral para dirimir 
os litígios entre o Estado e o particular. Foi feita uma análise sobre o que 
se constituiriam os direitos patrimoniais disponíveis, e se seria permitido 
ao Estado transacioná-los tendo em vista o princípio da indisponibilida-

de do interesse público. Assim, sob a ótica dos princípios da eficiência, 
da legalidade e da indisponibilidade do interesse público, chegou-se à 
conclusão de que atualmente é plenamente possível, e até mesmo reco-
mendável, que o Estado submeta os litígios sobre direitos patrimoniais 
disponíveis à arbitragem. 
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1 INTRODUÇÃO

O uso da arbitragem pela Administração Pública suscitou ao lon-
go dos anos calorosas discussões entre doutrinadores, e dividiu entendi-
mentos jurisprudenciais, sobretudo nas cortes de justiça e tribunais de 
contas. Mesmo depois da entrada em vigor da Lei 9.307/96, regulando 
a arbitragem em âmbito nacional, os operadores do direito dedicados 
à seara administrativa questionaram o art. 1º da referida norma, o qual 
estabelecia que as pessoas capazes de contratar poderiam submeter seus 
litígios que versassem sobre direitos patrimoniais disponíveis ao juízo 
arbitral. Muitos sustentavam ser plenamente possível a instituição da 
arbitragem pela Administração, por ela preencher os requisitos da ar-
bitrabilidade subjetiva e objetiva. Já outros rechaçavam a aplicação da 
Lei de Arbitragem para as lides em que o Estado fosse parte, pois como 
não havia norma expressa de que a Administração poderia se utilizar 
da arbitragem, então empregá-la afrontaria o princípio da legalidade. 
Além do mais, argumentava-se que não existiriam direitos patrimo-
niais disponíveis do Estado, pois o interesse público seria indisponível, 
ou seja, não seria passível de negociação. Outro argumento era o de que 
a Administração detém supremacia sobre o interesse privado e, por-
tanto, ao colocar sob a jurisdição arbitral o conflito, não se observariam 
as prerrogativas processuais aplicadas no Judiciário (LOCKS, 2012). 

Importante observar que a arbitragem representa grande avanço 
na resolução das controvérsias, principalmente em razão de sua cele-
ridade e maior especialidade técnica dos árbitros, o que garante uma 
decisão que transmite elevado grau de segurança entre as partes. Nesse 
sentido, valer-se da arbitragem é proclamar a existência do modelo ge-
rencial de administração pública, bem como o paradigma do Estado 

Democrático de Direito, posto que a arbitragem se pauta pela consen-
sualidade, marca característica desse tipo de Estado. 

O princípio da indisponibilidade do interesse público submete o 
Estado a algumas sujeições, verificadas pelo respeito, sobretudo, aos 
princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência. O administrador público deve observar o cumprimento do 
interesse público, e não dos seus próprios interesses, sendo mister, por-
tanto, obedecer aos princípios norteadores da Administração (CAR-
VALHO FILHO, 2014). Entretanto, cabe no presente trabalho, dis-
correr sobre o conceito do princípio da indisponibilidade do interesse 
público e sua relação com a disponibilidade dos direitos patrimoniais, 
alvo da arbitragem, uma vez que várias vozes na doutrina e jurisprudên-
cia se manifestaram sobre a impossibilidade do uso da via arbitral pelo 
Estado com fulcro no referido princípio. 

Nesse diapasão, é necessário refletir sobre a possibilidade de o Es-
tado se valer da arbitragem para solucionar os conflitos suscitados com 
o particular, mormente nos contratos de concessão, que representam 
elevados investimentos econômicos.

2 METODOLOGIA

Foi realizada pesquisa bibliográfica sobre o tema, principalmente 
em relação às disciplinas de Direito Administrativo e Direito Proces-
sual Civil, abordando-se os autores que tratam sobre as matérias rela-
cionadas com um maior grau de aprofundamento.

Também, foi tratado no trabalho sobre o caso concreto envolvendo 
o litígio envolvendo a possibilidade de aplicação da arbitragem em con-
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trato administrativo de concessão para a exploração da rodovia estadual 
MG-050. Assim, foi necessária a realização de pesquisa documental, de 
modo a coletar os dados pertinentes, tais como o edital da concorrência 
pública, o contrato e seus aditivos, além de juntar julgados do Tribunal 
de Justiça do Estado de Minas Gerais sobre o litígio.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A reforma da Lei nº 9.307/96, promovida pela Lei nº 13.129/15, 
ao incluir o parágrafo primeiro ao art. 1º, sanou todas as dúvidas quanto 
à legalidade da aplicação do juízo arbitral em lides, cuja parte fosse ente 
integrante da administração direta ou indireta. No entanto, caberia à 
doutrina e à jurisprudência delinear em que consistiriam os direitos 
patrimoniais disponíveis capazes de serem objeto de decisão arbitral 
(BRASIL, 2016).

Resta diferenciar o que seriam os direitos patrimoniais disponíveis, e 
se eles estão vinculados à ideia de indisponibilidade do interesse público. 

Na lição de Justen Filho (2012), o interesse público se pautaria na 
persecução de princípios e valores fundamentais, especialmente no al-
cance da dignidade da pessoa humana. O princípio da indisponibilidade 
do interesse público, considerado um dos supraprincípios do Direito Ad-
ministrativo, tem por escopo impedir que a Administração disponha dos 
bens e interesses públicos, exceto se obedecidos os rigores legais, pois ela 
age tão somente representando terceiros (CARVALHO FILHO, 2014).

Di Pietro (2015) esclarece que apenas o patrimônio econômico 
poderia ser considerado disponível para fins de arbitragem. A despeito 
de o vocábulo “disponibilidade” dar a ideia de livre disposição e libe-

ralidade, o sentido que se depreende desse termo é o da possibilidade 
de o poder público realizar negociações, tendo em vista o atingimento 
do interesse da coletividade. Por assim ser, reconhece-se que o interesse 
público é indisponível, apesar de alguns direitos patrimoniais na esfera 
pública serem dotados de disponibilidade (DI PIETRO, 2015).

Conforme Scavone Junior (2015), a arbitragem pela Administra-
ção Pública seria cabível nos casos em que houver lei específica, ou na 
hipótese de se tratar sobre contratos de natureza exclusivamente priva-
da. Di Pietro (2015) adentra no tema com maior profundidade, escla-
recendo que além dessas hipóteses, a arbitragem seria utilizada quando 
o objeto da controvérsia se tratar de ato de gestão, serviços comerciais 
e industriais do Estado, ato negocial, ou envolver as empresas estatais 
que exercem atividade econômica.

A fim de perquirir sobre a aceitabilidade do julgamento arbitral 
pelo Estado, bem como as implicações relacionadas aos princípios ad-
ministrativos que norteiam a matéria, foi realizado estudo sobre o lití-
gio envolvendo o Estado de Minas Gerais e a sociedade de propósitos 
específicos Concessionária da Rodovia MG 050 S/A, em decorrência 
de cláusula contratual estipulada no contrato de concessão patrocinada 
para reestruturação da MG 050. 

O conflito relacionado à execução do contrato da rodovia MG 050 
foi suscitado pela discordância da Concessionária da Rodovia MG 050 
S/A quanto ao pagamento de multas milionárias oriundas, em tese, 
do descumprimento de suas obrigações contratuais. Pela via adminis-
trativa, após o devido processo, o Estado de Minas Gerais impôs o 
pagamento dos valores no prazo de trinta dias, sob pena de se deduzir 
o montante das multas da quantia a ser repassada para a concessionária 
(MINAS GERAIS, 2014).



SABERES Sete Lagoas nº. 02 | 2017 47

Sob o iminente risco de sofrer prejuízo em seus cofres, a conces-
sionária ajuizou ação cautelar no juízo da Fazenda Pública da comar-
ca de Belo Horizonte, com o intuito de suspender a exigibilidade das 
multas, até que o tribunal arbitral fosse constituído, bem como propôs 
pedido de instituição de arbitragem, haja vista o contrato de concessão 
ter previsto que as controvérsias decorrentes do contrato ou com ele 
relacionadas que não fossem dirimidas amigavelmente entre as partes 
deveriam ser resolvidas por arbitragem. Apesar do deferimento da cau-
telar, as partes não lograram êxito na formação da arbitragem, sobretu-
do por inexistir norma na legislação mineira que disciplinasse a adoção 
do juízo arbitral para litígios em que a Administração figurasse como 
parte (MINAS GERAIS, 2014).

A partir da edição da Lei Estadual nº 19.477/11, a qual dispu-
nha sobre a adoção do juízo arbitral nas causas em que o Estado fosse 
parte, tal lacuna foi suprida, sendo estabelecido compromisso arbitral 
e publicado o sexto termo aditivo ao contrato, o qual estipulava, den-
tre outras questões, que o órgão institucional para dirimir os conflitos 
resultantes da contratação seria a Câmara de Arbitragem Empresarial 
Brasil - CAMARB (MINAS GERAIS, 2013).

Como havia cláusula expressa no contrato dispondo sobre o uso da 
jurisdição arbitral para solucionar eventuais conflitos, o juiz da Vara de 
Fazenda Pública deu deferimento à cautelar, e suspendeu a exigibilida-
de das multas até que fosse instituído o tribunal arbitral para julgar de 
forma definitiva o feito (MINAS GERAIS, 2014).

De fato, a decisão cautelar foi cumprida, e instituído o tribunal 
arbitral na CAMARB, submetendo-se aos árbitros a competência para 
o julgamento da lide.

4 CONCLUSÕES

A arbitragem é instrumento que se coaduna com o paradigma do 
Estado Democrático de Direito, por transmitir a participação das par-
tes para a construção do provimento final. 

Quanto ao caso concreto envolvendo a análise da aplicação da ar-
bitragem no contrato de concessão da MG 050, conclui-se que a arbi-
tragem observou o princípio da legalidade, haja vista, além de respeitar a 
Lei 9.307/96, que à época do litígio já estabelecia que as pessoas capazes 
de contratar poderiam se valer da arbitragem, cumpriu os ditames da Lei 
Estadual mineira 19.477/11. Também, o conflito suscitado se relacionava 
à aferição do cumprimento das obrigações contratuais por parte da con-
cessionária, e esse juízo seria de índole técnica, se relacionando também 
com questões econômicas do contrato e, portanto, passíveis de julgamen-
to arbitral. Resta salientar o cumprimento do princípio da indisponibi-
lidade do interesse público, em razão de não serem os bens patrimoniais 
a cargo da Administração Pública indisponíveis. Pelo contrário, eles po-
dem ser alvo de negociações desde que se respeite o interesse público. 
Finalmente, o princípio da eficiência também pôde ser atendido, na me-
dida em que ao particular e ao Estado foi possibilitado o julgamento da 
controvérsia por um colegiado de árbitros especialistas no assunto, como 
também foi propiciada uma decisão célere. 
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AUDITORIA INTERNA

Marielle Chagas de Souza1

Erasmo Bruno2

RESUMO

Devido à globalização e às mudanças recorrentes na legislação tri-
butária nos últimos anos, os contribuintes buscam cada vez mais por 
profissionais que executem um serviço confiável e sejam capazes de sanar 
suas dúvidas. Por esse motivo, o objetivo deste trabalho é implantar no 
setor fiscal de uma contabilidade a auditoria interna a fim de reduzir 
erros e fraudes. O trabalho de implantação da auditoria é fundamentado 
nos autores que desenvolveram pesquisas sobre tal, visando reconhecer o 
melhor controle interno a ser adotado. Espera-se um resultado positivo 
na implantação que seja capaz de atender a necessidade de reduzir o risco 
do serviço executado nesse setor. 

Palavras-chave: Globalização; Legislação Tributária; Erros; Fraudes.

1 INTRODUÇÃO

Com o avanço tecnológico, tornou-se mais fácil manter um con-
trole eficaz nas empresas por meio da auditoria interna. “A Auditoria 
Interna é uma atividade de avaliação independente e de assessoramento 
da administração [...] ( JUND, 2007, p. 27) ”.  

Após crescentes mudanças na legislação tributária, verificou-se a 
necessidade de implantar a auditoria interna na prestadora de serviços 
contábeis, G.D.A. Contabilidade Ltda. O problema proposto neste 
trabalho foi avaliar como implantar essa auditoria interna, a fim de 
reduzir fraudes e erros no setor fiscal. 

Para tanto, propôs-se a implantação da auditoria interna a fim de 
que a empresa se estruture melhor no mercado e alcance novos clien-
tes. Para alcançar esse resultado objetivou-se identificar, na empresa, os 

1 Graduando em Ciências Contábeis pelo Centro Universitário de Sete Lagoas. E-mail:marielle_mari7l@hotmail.com
2 Professor Mestre em Administração Financeira pela UNIPEL. E-mail: erasmo@unifemm.edu.br 
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procedimentos operacionais existentes, formalizados ou não, os even-
tuais controles exercidos pela organização e possíveis formas de confe-
rência de seu cumprimento. Além disso, buscou-se avaliar e criticar os 
procedimentos por ela adotados à luz do referencial teórico, bem como 
definir as etapas de implantação da auditoria interna.

2 METODOLOGIA DA PESQUISA

A pesquisa foi realizada na própria empresa, mediante entrevistas 
feitas aos gestores, observações e a partir da coleta de dados via docu-
mentos fiscais e tributários. Para a análise de tais documentos, recor-
reu-se à bibliografia especializada que também serviu de suporte para 
a análise qualitativa cuja intenção foi analisar as causas que geravam os 
riscos e fraudes na empresa. 

Neste estudo não houve demonstração de quantificações e sim o 
porquê da ocorrência de determinados fatos. 

3 RESULTADO E DISCUSSÃO

Foram analisadas apurações de tributos e entrega de declarações 
de empresas, clientes do escritório de contabilidade, de diversos ramos 
e atividades. O CTN (Código Tributário Nacional) (BRASIL, 1996, 
art. 3º) define: “Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em 
moeda cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de 
ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrati-
va plenamente vinculada”.

 Primeiramente foi elaborado o plano de auditoria a fim de delimi-
tar os prazos de cumprimento das auditorias a serem realizadas. Após 
a elaboração do plano de auditoria foi estudada a legislação tributária a 
fim de compreender as exigências, o cálculo e os prazos dos tributos e 
suas respectivas declarações.

No trabalho de auditoria foi possível verificar que para ter um re-
sultado confiável é preciso verificar o cálculo de todos os tributos, visto 
que cada empresa tem sua particularidade quanto à legislação tribu-
tária. Quanto aos documentos fiscais, esses podem ser analisados por 
amostragem.  “Amostragem em auditoria é a aplicação de procedimen-
tos de auditoria em menos de 100% dos itens de população relevante 
para fins de auditoria” (NBCTA 530, 2009).

No trabalho realizado foram identificadas notas fiscais emitidas 
incorretamente cujos valores da retenção foram maiores, gerando assim 
um prejuízo financeiro ao prestador; foram identificadas falhas na en-
trega de guias por e-mail visto que não há um controle de recebimento 
das mesmas; foi identificado ainda que não há um controle interno para 
comprovar o cumprimento de entrega das declarações dentro do prazo. 

Ressalvando essas observações levantadas, os cálculos dos tributos 
e entregas das declarações encontraram-se em acordo com os docu-
mentos fiscais e com a legislação tributária.

4 CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir do trabalho realizado foi comprovado que é possível im-
plantar a auditoria interna em uma prestadora de serviços contábeis a 
fim de reduzir erros e fraudes. Com base nos levantamentos e tarefas 
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auditadas, recomenda-se que seja adotada a prática de prevenção do risco 
para que não seja necessário utilizar a prática de correção. Para que isso 
seja possível é preciso inserir as sugestões anteriores no controle interno 
da empresa, revendo a data de lançamento das notas de serviços, manten-
do um controle de transmissão das declarações antes que finde o prazo 
de entrega das mesmas e contatando os clientes sobre o recebimento das 
obrigações. Propõe-se também o desenvolvimento de normas e proce-
dimentos de controle para aumentar os processos de Auditoria Interna.
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CONTABILIDADE GERENCIAL: UM ESTUDO EM EMPRESA DE RECICLAGEM

Lucas Viana da Silva
Luciano Santos Morato

RESUMO

A Contabilidade Gerencial é uma ferramenta de gestão essencial 
para a geração de valor na tomada de decisões e controle efetivo dos 
gastos de uma empresa. Apesar da sua importância, é uma ferramenta 
pouco aplicada na gestão de pequenas e médias empresas, os motivos 
para isso estão ligados geralmente à inabilidade dos gestores e a falta 
de conhecimento do assunto. A não aplicação dessa ferramenta na ges-
tão do negócio, aliado a fatores externos como instabilidade econômica 
e competitividade, provocam o fechamento de inúmeras empresas de 
pequeno e médio porte todos os anos no Brasil. Diante da grande im-
portância desse grupo de empresas para o cenário econômico nacional é 
necessário despertar os empresários do setor para a importância de uma 

gestão assertiva quanto ao controle efetivo de seus gastos. Este traba-
lho pretende demonstrar por meio de um estudo descritivo realizado na 
empresa Reciclagem ABC a importância da aplicação da contabilidade 
gerencial na elaboração de dados para a análise gerencial. Assim como 
as pequenas empresas nacionais, a empresa Reciclagem ABC enfren-
tou uma crise financeira em razão de uma gestão que não adotava a 
aplicação da contabilidade gerencial, agravada pelo cenário econômico 
nacional e a competitividade.  

Palavras-chave: Realidade das Pequenas e Médias Empresas; Contabili-
dade Gerencial; Gestão de Custos.
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1 INTRODUÇÃO

De acordo com Crepaldi (2011, p. 2), a contabilidade gerencial 
faz parte de um processo de coleta de informações obtidas nos vários 
departamentos da empresa com o objetivo de armazenar e processar as 
informações colhidas a fim de permitir aos administradores, a avaliação 
do desempenho das atividades como auxílio na tomada de decisões. 
Para o autor, a apresentação destas informações deve ser clara e objetiva 
atendendo a necessidade de cada usuário.

Vale ressaltar que diferente da Contabilidade Financeira, que é 
obrigatória e faz parte do dia a dia das empresas brasileiras de todos os 
portes, a Contabilidade Gerencial se apresenta como uma ferramenta 
opcional, mas de extrema necessidade, uma vez que sua aplicação gera 
valor no processo gerencial, principalmente ante à instabilidade econô-
mica e ao mercado competitivo.

Crepaldi (2011, p. 3) concorda e ressalta que as constantes mutações 
do mercado e o surgimento de novas necessidades comerciais e econômi-
cas levam as empresas a uma necessidade de mudança. Por uma questão 
de sobrevivência essas mudanças devem ser sempre positivas e voltadas 
para uma adequação de suas operações a alterações do mercado.

A partir dessas considerações, o autor afirma que o grande objetivo 
da contabilidade gerencial é “planejar e colocar em prática um sistema 
de informação para uma organização”. 

Apesar de ser uma realidade presente na gestão das grandes em-
presas, a Contabilidade Gerencial é uma ferramenta pouco conhecida e 
pouco aplicada no gerenciamento das pequenas e médias empresas bra-
sileiras. Crepaldi (2011, p. 3) ainda explica que os motivos que levam 
a essa realidade estão ligados muitas vezes à gestão deficiente realizada 

pelos próprios sócios. Segundo o autor estes não apresentam formação 
adequada para gerenciar uma empresa.

O gestor de uma pequena empresa que compreende a importância 
de uma gestão de custos eficiente não só tem a capacidade de impulsionar 
o próprio negócio, mas de contribuir para o cenário econômico nacional. 
Prova disso, foram os estudos publicados pelo Serviço Brasileiro de Apoio 
as Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE, 2014) que apontaram as micro 
e pequenas empresas como as principais geradoras de riqueza no comércio 
do Brasil, movimentando cerca 53,4% do Produto Interno Bruto (PIB) do 
comércio, 22,5% do PIB da indústria e 36,3% do PIB no setor de serviços.

Esse valor econômico que empresas desse porte representam para 
o Brasil incentivam o governo a desenvolver políticas em favor das 
mesmas, como a criação da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas 
e a ampliação dos limites de faturamento do Simples Nacional. 

Contudo, apesar dessas políticas contribuírem consideravelmente 
para o aumento do número de empreendedores interessados em ter o 
próprio negócio, elas não devem ser reconhecidas como impulsionado-
res suficientes na evolução positiva desses empreendimentos. Se não 
houver aplicabilidade e manutenção de ferramentas de gestão, como 
proposto por este trabalho, os proprietários das pequenas e médias em-
presas brasileiras dificilmente irão se sobressair à competitividade do 
mercado e aos momentos de instabilidade econômica. 

O papel de sobreviver as variáveis impostas pelo mercado não está 
fadado somente ao objetivo fim para o qual a empresa foi criada, mas 
pelas técnicas de gestão que deverão ser adotadas pelo empresário. A 
empregabilidade de eficientes processos administrativos, principal-
mente ligados à gestão dos gastos é essencial para o sucesso do negó-
cio, e dentro dessa realidade a Contabilidade Gerencial se apresenta 



SABERES Sete Lagoas nº. 02 | 2017 54

como uma ferramenta altamente eficaz na análise, gestão, apresentação 
e conhecimento das despesas e custos. É um acessório indispensável na 
geração de valor para a tomada de decisão pelo usuário final.

A empresa Reciclagem ABC, objeto do estudo descritivo deste 
trabalho, é uma empresa de reciclagem de sucata de ferro que processa 
e beneficia resíduos ferrosos a fim de torná-los aptos para o consumo de 
siderúrgicas e aciarias, que por sua vez utilizam o produto da empresa 
ABC como matéria prima para produção do aço. 

Assim como outras pequenas empresas espalhadas pelo Brasil, a 
Reciclagem ABC enfrenta uma crise financeira oriunda da condição 
econômica do país, agravada pela falta de uma gestão de custos eficaz. 

Mas como a contabilidade gerencial pode contribuir para o pro-
cesso de gestão de uma pequena empresa? 

Este trabalho propõe um estudo descritivo, em que apresenta a Con-
tabilidade Gerencial como uma ferramenta eficaz no processo de gestão 
de custos em pequenas empresas. Tal aplicação busca conhecer e ajustar os 
dados financeiros colhidos na empresa Reciclagem ABC, disponibilizan-
do-os em relatórios úteis na geração de valor para a tomada de decisões.

2 METODOLOGIA

Foi realizado um estudo descritivo em uma empresa de pequeno 
porte dedicada ao processo de reciclagem de sucata de ferro com sede 
na cidade de Sete Lagoas, Minas Gerais. A fim de preservar sua identi-
dade será reconhecida nesse trabalho como Reciclagem ABC. 

No local foram coletados dados referentes ao ano de 2014 neces-
sários a elaboração de relatórios que comprovem a eficácia de alguns 

dos métodos de análises propostos pela Contabilidade Gerencial que 
serão apresentados nesse trabalho. Para isso foram utilizadas as pesqui-
sas aplicada e documental em visitas realizadas na empresa no período 
de julho a dezembro de 2015.

Os resultados foram apresentados em tabelas e gráficos dispostos 
seguindo literatura específica no assunto a fim de demonstrar a eficácia 
da ferramenta proposta. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Segundo Oliveira e Perez (2005, p.15) a evolução dos sistemas de 
apuração dos custos foi resultado de uma globalização da economia. 
Tal evolução contribuiu para que as fronteiras econômicas e financeiras 
fossem eliminadas.

Com o fim dessas fronteiras, a indústria e o comércio nacional 
passaram a competir com indústrias e comércios de outros países, exi-
gindo das empresas uma postura profissional de gestão do negócio, 
principalmente relacionada aos custos que estão diretamente ligados à 
rentabilidade do produto vendido ou serviço prestado.

Com a empresa Reciclagem ABC não foi diferente, a concorrência 
global principalmente provocada pela China na produção do aço fez a 
demanda interna de sucata de ferro, principal produto comercializado 
pela empresa, cair de forma significativa. De acordo com publicação do 
Instituto Aço Brasil (2015, p.1), em 2014, a indústria brasileira de bens 
duráveis importou cerca de 2,1 milhões de toneladas de aço da China, no 
ano de 2000 o volume de importações de aço era de apenas 12 mil tone-
ladas. O dólar baixo, o valor atrativo e a falta de uma política protecionis-
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ta contribuíram para esse aumento espantoso no volume de importações 
do aço chinês, prejudicando muito a cadeia da indústria do aço nacional.

Quando o cenário econômico impõe determinados desafios que 
não podem ser controlados pelo empresário, cabe ao mesmo aplicar 
uma gestão administrativa capaz de enxugar gastos, conter desperdícios 
e desenvolver estratégias de sobrevivência.

Apesar da necessidade de manter um perfil profissional frente à 
gestão do negócio, dificilmente é encontrado nos gestores das pequenas 
e médias empresas no Brasil postura condizente com essa realidade. No 
caso da Reciclagem ABC não é diferente. Não obstante seus 20 anos de 
mercado, não existia até a realização deste trabalho a empregabilidade 
de nenhum modelo de gestão voltado para o controle de custos.

Essa postura levou a empresa a uma crise financeira, agravada pela 
instabilidade do cenário econômico brasileiro. Em 2015, o descontrole 
atingiu a parte administrativa comprometendo a análise dos resultados 
apurados no período, afetando o levantamento dos dados necessários para 
confecção deste estudo descritivo. A solução encontrada foi coletar os da-
dos gerados em 2014, que por sinal representam o momento inicial em 
que a empresa perdeu o equilíbrio da administração do próprio negócio.

Quanto a adoção de modelos de gestão Oliveira e Perez (2005, 
p.21) utilizam o termo “inconcebível” a fim de mensurar uma gestão 
empresarial que não aplica ferramentas da contabilidade gerencial.

A intenção deste trabalho não é comprovar o estado de crise financei-
ra da empresa, mas demonstrar a funcionalidade estratégica que teriam em 
mãos caso aplicassem as técnicas gerencias de gestão de custos conforme 
será proposto. Para tanto pretende-se responder a seguinte questão:

Como a Contabilidade Gerencial pode contribuir para o processo 
de gestão de uma pequena empresa? 

A resposta desse questionamento está justamente comprovada 
com o objetivo final proposto por essa ferramenta gerencial: gerar valor 
para a tomada de decisões. 

Sendo assim, a fim de sanar dúvidas com relação a métodos, infor-
mações ou relatórios necessários à prática da gestão contábil gerencial, 
Crepaldi (2011, p. 2) frisa mais uma vez à respeito do objetivo da aplicação 
da ferramenta proposta, onde explica que as informações que devem com-
por a Contabilidade Gerencial são exatamente aquelas que irão atender a 
necessidade do usuário final, ou seja, não há uma regra para quais ferra-
mentas ou relatórios devem obrigatoriamente ser utilizados no processo.

Tendo como base tal afirmativa do autor, fica fácil assumir que as 
ferramentas contábeis gerenciais voltadas especificamente para a gestão 
de custos e despesas são essências para atender a necessidade apresentada 
pela Reciclagem ABC, sobreviver ao momento de crise financeira e a 
competitividade comercial.

Contudo, é necessário antes conhecer algumas terminologias de clas-
sificação para o processo, como: gastos, custos e despesas, sem os quais não 
é possível aplicar as ferramentas propostas pela Contabilidade Gerencial.

De acordo com Oliveira e Perez (2005, p.30) gastos nada mais é 
que o consumo genérico dos fatores de produção, “que ocorrem a todo 
momento e em qualquer setor de uma empresa”. Para classificar um 
gasto em custo ou despesa é necessário primeiro compreender do que 
se trata cada um. Martins (2000, p.25) classifica custo como sendo um 
“gasto relativo a bem ou serviço utilizado na produção de outros bens 
ou serviços” e despesa como “bem ou serviço consumidos direta ou in-
diretamente para a obtenção de receitas”.

Tanto as despesas quanto os custos podem ser classificados em 
fixos, semifixos, variáveis ou semivariáveis. Cada uma dessas reclassi-
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 Quadro 1 - Despesas e custos fixos apurados Reciclagem ABC 2014

Fonte: Criado pelos autores com dados extraídos de relatórios operacionais da empresa 
Reciclagem ABC

A análise da margem de contribuição dá condição ao usuário final 
de perceber rentabilidade e/ou prejuízo sobre cada produto comercia-
lizado pela empresa. Permitindo analisar se a prática de comércio de 
determinado produto é viável ou não. 

No caso da Reciclagem ABC, em razão do alto volume de produ-
tos de entrada e saída, foi definido por esse autor dois grandes grupos, 
os Materiais Beneficiados (MB) e os Materiais Processados (MP), que 
foram separados baseados em tipos, locais e forma de processamento.

A partir dos dados coletados na empresa e a utilização da literatura 
apresentada pelos autores mencionados acima foi possível desenvolver 
e classificar os resultados conforme apresentado abaixo. (TAB 1)

ficações irá incidir sobre o comportamento das despesas ou custos no 
exercício da empresa. Oliveira e Perez (2005, p. 67) explicam,

a) custos fixos: são aqueles que permanecem constantes dentro de 
determinada capacidade instalada, independente do volume de 
produção; (Oliveira e Perez 2005, p. 67)

b) despesas fixas: despesas que permanecem constantes dentro de 
determinada faixa de atividades geradoras de receitas, independen-
te do volume de vendas ou prestação de serviços; (Oliveira e Perez 
2005, p. 69)

c) custos variáveis: são aqueles que mantêm uma relação direta com 
o volume de produção ou serviço; (Oliveira e Perez 2005, p. 71)

d) despesas variáveis: são aquelas que variam proporcionalmente 
às variações no volume de receitas. (Oliveira e Perez 2005, p.73)

Nesse trabalho, a análise dos custos e despesas semifixos e semi-
variaveis não será realizada em razão da complexidade de coleta-los 
dentro de uma empresa que não pratica nenhum controle de gestão 
sobre aos seus gastos.

Dessa forma, aplicados as classificações de acordo com o estabele-
cido pelos autores foi possível classificar as contas de gastos da empresa 
Reciclagem ABC, sendo apresentadas da seguinte forma: (QUADRO 1)

Oliveira e Perez (2005, p. 221) explicam que a partir do momento 
em que se tem acesso preciso a esse tipo de informações é possível a 
obtenção de análises importantes da contabilidade gerencial, como a 
margem de contribuição, por exemplo, que segundo esses autores “ é a 
diferença entre o preço de venda e a soma das despesas e custos variá-
veis de um produto ou serviço”.
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Gráfico 1- Análise do comportamento dos custos e despesas 2014

Fonte: Criado pelos autores com dados extraídos de relatórios operacionais da empresa 
Reciclagem ABC

A fim de desenvolver a margem de contribuição, é necessário co-
nhecer o custo unitário das mercadorias vendidas, conforme tabelas 
representadas abaixo, sendo a primeira dos Materiais Beneficiados e a 
segunda dos Materiais Processados

Tal apuração possibilita conhecer o total de gastos variáveis incor-
ridos no processo de preparação e venda dos materiais, conforme tabelas 
abaixo. (TAB 3 e 4)
Tabela 3 - Análise dos gastos variáveis Material Beneficiado 2014

Fonte: Criado pelos autores com dados extraídos de relatórios operacionais da empresa 
Reciclagem ABC

Tabela 1 - Análise dos custos e despesas variáveis 
pelo volume vendido

Fonte: Criado pelos autores com dados extraídos de relatórios operacionais da empresa 
Reciclagem ABC

Em razão dos produtos estarem divididos em dois grandes grupos 
de comercialização, no custo variável apresentado acima não esta incluí-
do o custo dos materiais vendidos, que serão apresentados logo a frente.

Tabela 2 - Análise dos custos e despesas fixas 
pelo volume vendido

Fonte: Criado pelos autores com dados extraídos de relatórios operacionais da empresa 
Reciclagem ABC

Baseados no conceito já apresentado, é importante ressaltar que des-
pesas e custos variáveis variam de acordo com o volume de produção, en-
quanto custos e despesas fixas tendem a manter-se praticamente inalterados 
independente do volume de produção. Abaixo está representado o compor-
tamento dos gastos fixos e variáveis da Reciclagem ABC. (GRAF 1)
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Tabela 4 - Análise dos gastos variáveis Material Processado 2014

Fonte: Criado pelos autores com dados extraídos de relatórios operacionais da empresa 
Reciclagem ABC

Assim, a partir das informações colhidas e apresentadas é possível de-
senvolver o quadro de análise da margem de contribuição baseado no qua-
dro apresentado pelos autores Oliveira e Perez (2005, p. 223) (TAB 5 E 6)

Tabela 5 - Margem de contribuição Material Beneficiado 2014

Fonte: Criado pelos autores com dados extraídos de relatórios operacionais da empresa 
Reciclagem ABC

Tabela 6 - Margem de contribuição Material Processado 2014

Fonte: Criado pelos autores com dados extraídos de relatórios operacionais da empresa 
Reciclagem ABC

Em sua obra Megliorini (2007, p. 130) apresenta um quadro para 
cálculo da margem de contribuição total e lucro operacional. (TAB 7)

Tabela 7 - Margem de Contribuição total e lucro operacional

Fonte: Megliorini, Evandir 2007, p. 118 (adaptado)

As informações dispostas nas tabelas acima geram possibilidades 
de análises que agregam valor à tomada de decisão do usuário. Prova 
disso é a disparidade observada entre os valores encontrados, onde tri-
mestralmente é possível verificar que o comportamento da margem de 
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contribuição dos Materiais Beneficiados sofreu grande alteração no 1º 
e 3º trimestre sendo respectivamente, -R$32,71 e R$92,92. Da mes-
ma forma, foi possível analisar o melhor e o pior resultado dos Ma-
teriais Processados no 1º e 4º trimestre respectivamente, R$344,14 e 
R$225,08, o que demonstra apesar da queda ao longo dos trimestres 
que o pior resultado ainda se manteve positivo.

Informações como essas fortalecem o processo de decisão, haja vista o 
conhecimento de cada produto no desempenho geral da empresa, no caso 
da Reciclagem ABC é fato concluso afirmar que os Materiais Processados 
geram melhores resultados para a empresa, haja vista a sua margem de 43%.

Informações precisas e seguras criam uma espécie de cadeia de 
análises que contribuem para muitas outras formas de analisar, enten-
der, visualizar e aplicar mudanças úteis ao funcionamento do empre-
endimento. Sendo assim, munido de informações como os custos e 
despesas é possível avaliar a participação de cada um ante ao preço de 
venda, conforme apresentado abaixo. (TAB 8)

Tabela 8 - Comportamento dos gastos no preço de venda

Fonte: Criado pelos autores com dados extraídos de relatórios operacionais da empresa 
Reciclagem ABC 

A partir dos dados acima é possível avaliar a participação dos cus-
tos e despesas na composição do preço de venda dos dois produtos 
conforme apresentado abaixo. (TAB 9)

Tabela 9 - Participação dos gastos no preço de venda

Fonte: Criado pelos autores com dados extraídos de relatórios operacionais da empresa 
Reciclagem ABC 

Sendo assim, é possível avaliar que para cada R$100,00 em vendas os 
gastos irão se comportar da seguinte forma para cada material (TAB 10)

Tabela 10 - Análise dos gastos por valor de venda

Fonte: Criado pelos autores com dados extraídos de relatórios operacionais da empresa 
Reciclagem ABC
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Informações como essas colaboram para o processo de decisão do 
usuário final, no caso das pequenas empresas tais informações significam 
um valor considerável para a tomada de decisões, principalmente aquelas 
relacionadas ao controle dos preços de venda e controle dos gastos.

 Tais análises só comprovam o quão importante é as ferramentas 
apresentadas que integram a gestão empresarial proposta pela Conta-
bilidade Gerencial.

4 CONCLUSÃO

O presente trabalho, a fim de comprovar a eficácia da Contabi-
lidade Gerencial como ferramenta de gestão em pequenas e médias 
empresas realizou o estudo descritivo da empresa Reciclagem ABC, 
que como parte das milhares pequenas empresas do país não adotava, 
na época do estudo, ferramentas de análises gerenciais, principalmente 
relacionada à custos. Em razão disso, cabe ao autor reconhecer que as 
análises dos dados não devem ser generalizadas, mas compreendidas 
dentro da deficiência de gestão apurada na empresa.

Todavia, diante da teoria apresentada e a prática aplicada pela aná-
lise dos dados coletados na Reciclagem ABC é prudente concluir que a 
Contabilidade Gerencial é uma ferramenta indispensável no processo de 
gestão de custos de qualquer empresa, independente do porte. Sua práti-
ca quando efetiva e segura de informações corretas é responsável por dar 
ao usuário interno a capacidade de tomar decisões mais coesas e seguras, 
a fim de desenvolver estratégias pertinentes a cada cenário, bem como se 
programar a instabilidades econômicas e corrigir erros internos.

O autor acredita que a apresentação das informações coletadas de 
uma empresa em crise por razões externas e interna de gestão possa contri-
buir para que empresários busquem, através da teoria apresentada aplicar 
ferramentas que venham agregar valor ao seu processo administrativo, afir-
mando, portanto, a contribuição metodológica deixada por este trabalho.
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CRÍTICA À CRIMINALIZAÇÃO DA EUTANÁSIA E DO SUICÍDIO ASSISTIDO NO PROJETO DE LEI 
DO SENADO Nº 236/12
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RESUMO

Este trabalho teve como objetivo geral analisar, à luz da Constitui-
ção da República de 1988, a criminalização da eutanásia e do suicídio 
assistido no Projeto de Lei do Senado n. 236/2012, bem como a inter-
pretação segundo a qual, de acordo com o Código Penal atualmente em 
vigor, a eutanásia consiste em homicídio praticado por relevante valor 
moral. O marco teórico consiste nos princípios da dignidade e da auto-
nomia na concepção de Direito como integridade, encontrada na obra 
de Ronald Dworkin, com os títulos O império do direito, e Domínio da 
Vida. Foi utilizada metodologia lógico-dedutiva, realizando pesquisa 
bibliográfica e investigação teórica. Os principais resultados e conclu-
sões apontam pela inconstitucionalidade da criminalização da eutaná-

sia e do suicídio assistido pelo Projeto de Lei do Senado n. 236/2012, e 
pela inconstitucionalidade da interpretação segundo a qual a eutanásia 
e o suicídio adequam-se como condutas tipificadas no Código Penal 
vigente, na medida em que violam os princípios da autonomia e da 
dignidade da pessoa humana. A descriminalização da eutanásia e do 
suicídio assistido é menos danosa que a não-legalização, e mostra-se 
coerente com a concepção de Direito como integridade. 

Palavras-chave: Eutanásia; Suicídio Assistido; Autonomia; Dignidade da 
pessoa humana.
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1 INTRODUÇÃO 

Observamos em nosso país e no mundo o acalorado debate acerca 
da admissibilidade ou não da eutanásia e do suicídio assistido. Se de 
um lado há a vigorosa defesa dos princípios que fundamentam a pró-
pria República brasileira e sua Constituição, Guimarães (2008, p. 338), 
não menos vigorosa é a oposição conservadora cuja interpretação é de 
que a vida é um valor absolutamente indisponível, liderada pela Igreja 
Católica Romana, Dworkin (2003, p. 275).

Entre as vítimas desse conflito estão pessoas fragilizadas ante um 
quadro de doença terminal, ou padecendo de doenças degenerativas, cujo 
sofrimento físico ou psíquico converte uma vida, ora feliz e repleta de 
significado, em verdadeiro suplício. Com a legislação em vigor, que pouco 
possibilita o respeito à autonomia da vontade, perdem a capacidade de 
decidir sobre qual fim seria coerente com sua história existencial.

Há muito se reconhece a necessidade de reformar o Código Penal 
brasileiro, que, quanto a sua parte especial, não passou por uma grande 
reforma, desde sua promulgação, em 1940, embora tenham ocorrido 
em seu texto alterações pontuais, Nucci (2008, p. 80). Atualmente, en-
contra-se em tramitação no Congresso Nacional um Projeto de Lei do 
Senado n. 236/2012 que visa a reformar o Código Penal. Esse projeto 
criminaliza a eutanásia, definindo-a em um tipo autônomo, no art. 122.

Assim, este trabalho objetivou analisar, à luz da Constituição da 
República de 1988, a criminalização da eutanásia e do suicídio assistido 
no Projeto de Lei do Senado n. 236/2012, bem como a interpretação 
segundo a qual, de acordo com o Código Penal atualmente em vigor, a 
eutanásia consiste em homicídio praticado por relevante valor moral.

2 METODOLOGIA

O trabalho buscou responder às perguntas:
1 - A criminalização da eutanásia e do suicídio assistido pelo Projeto de 
Lei do Senado n.º 236/2012 é constitucional?
2 - A interpretação segundo a qual a eutanásia, conforme o Código Pe-
nal atualmente em vigor, consiste em homicídio praticado por motivo 
de relevante valor moral é constitucional?

O marco teórico consistiu nos princípios da dignidade e da autono-
mia na concepção de Direito como integridade, encontrada na obra de 
Ronald Dworkin, com os títulos O império do direito, e Domínio da Vida.

Desenvolveu-se o trabalho, de forma a possibilitar o re(pensar) da 
eutanásia, oferecendo novos subsídios críticos acerca das concepções de 
vida e morte. Realizou-se a reflexão sobre os aspectos religiosos, filosóficos 
e jurídicos da eutanásia. Posteriormente, abordou-se os princípios da au-
tonomia e da dignidade humana. Em seguida, enfrentou-se a questão es-
pecífica da eutanásia e do suicídio assistido no Projeto de Lei n. 236/2012, 
à luz da Constituição da República de 1988 e do marco teórico. 

Utilizou-se metodologia lógico-dedutiva, realizando pesquisa bi-
bliográfica e investigação teórica.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A inconstitucionalidade reside “no antagonismo e contrariedade 
do ato normativo inferior (legislativo ou administrativo) com os vetores 
da Constituição, estabelecidos em suas regras e princípios”, Carvalho 
(2011, p.324). No mesmo sentido, são igualmente inconstitucionais 
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“leis que contenham limitações inadequadas, desnecessárias ou despro-
porcionais (não razoáveis)” como aponta Carvalho (2011, p.327), bem 
como “vício das leis que provenham de órgão que a Constituição não 
considere competente, (...) ou contenham normas opostas às consti-
tucionalmente consagradas”, consoante conceituação de CAETANO3  

(1977, apud CARVALHO, 2011, p. 325).
Os objetos do controle constitucional, não se limitam apenas a 

atos administrativos ou o texto das normas, como aponta Carvalho 
(2011, p.320), “O controle de constitucionalidade alcança também os 
direitos fundamentais constitucionalmente protegidos, os quais além 
de legitimar o Estado, viabilizam o processo democrático, preservando 
o Estado de Direito (grifo nosso) ”. 

Sob este viés, o controle de constitucionalidade está voltado para a 
preservação de direitos fundamentais constitucionalmente protegidos, 
os quais legitimam inclusive o próprio Estado. Infere-se que quando a 
lei penal criminaliza a eutanásia e o suicídio assistido de caráter mise-
ricordioso está violando os princípios da dignidade da pessoa humana 
e a autonomia individual.

Dworkin (2003, p.334) aponta que a dignidade é “o direito a viver 
em condições, quaisquer que sejam, nas quais o amor-próprio é possível 
ou pertinente”, e que pessoas têm o direito de serem tratadas de um 
modo que sua cultura ou comunidade, entende-se como demonstração 
de desrespeito. O autor defende ainda uma teoria de que a indignidade 
provoca um sofrimento mental grave, pois a privação dos interesses 
individuais experienciais a alguém, ou seja, privação da própria dig-
nidade, pode ocasionar que este indivíduo perca o amor próprio, mer-
gulhando numa das formas mais terríveis de sofrimento, o desprezo e 
aversão que passam a sentir por si próprias, Dworkin (2003, p.335). 
3CAETANO, Marcello. Direito constitucional. Forense, 1977.

Estreitamente relacionado à dignidade da pessoa humana está o 
princípio da autonomia, que para Dworkin (2003, p.315), consiste no 
“direito a tomar por si próprios, decisões importantes para a definição 
de suas vidas”. Para o autor, a autonomia capacita que o indivíduo 
expresse seu caráter, valores, compromissos, convicções e interesses 
críticos e experienciais na vida que leva. E a importância se traduz no 
fato de que o reconhecimento do direito individual a autonomia torna 
possível a autocriação, “permite que cada um de nós seja responsável 
pela configuração de nossas vidas de acordo com nossa personalidade 
- coerente ou não, mas de qualquer modo distintiva” (DWORKIN: 
2003, p.319).

A criminalização da eutanásia e do suicídio assistido acarreta in-
constitucionalidade na medida em que veda ao paciente guiar-se pelas 
próprias normas com coerência como conduziu toda a vida, já que pro-
íbe que esse sujeito determine o momento de sua morte em consonân-
cia com sua concepção de dignidade. A coibição estatal constrange o 
paciente em seu direito de dar a sua vida o sentido que espera de sua 
existência. Consiste em violação direta aos direitos assegurados no in-
ciso III, do art. 1º e, inciso III e “caput” do art. 5º da CR/88:

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indis-
solúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-
-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

III - a dignidade da pessoa humana;

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residen-
tes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igual-
dade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
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III - ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desu-
mano ou degradante (grifo nosso);

Sob o enfoque da teoria de Dworkin, a violação dos princípios da 
dignidade e da autonomia individual atenta contra a concepção de di-
reito enquanto integridade, haja vista afrontar diretamente a coerência 
da ordem constitucional. Por consequência, atentam contra a própria 
comunidade, pois dificultam o entendimento coletivo de que as regras 
decorrem de princípios orientados pelas decisões políticas do passado, 
reduzindo a importância da integridade enquanto veículo de transfor-
mação orgânica, Dworkin (2014, p. 213).

O respeito à decisão do paciente é uma decisão coerente com os 
princípios que regem nossa sociedade, representa a capacidade de ex-
pansão e contração das normas a partir dos direitos fundamentais res-
guardados pela Constituição. Representa uma atitude construtiva pe-
rante o direito, e demonstra a fraternidade para com o outro, apesar dos 
interesses e convicções por vezes divergentes (Dworkin: 2014, p. 492).

Corroboram com os resultados obtidos neste trabalho, a contri-
buição dos seguintes autores:

Campi (2004, p. 96):
As práticas eutanásticas já ocorrem, seja furtivamente, seja através da 
aplicação de terapêuticas de duplo efeito, considerada justificável, para 
os conservadores. O perigo não está em legalizar essa prática, mas que 
ela permaneça fora da discussão pública, ocorrendo nos hospitais, sem 
que a comunidade tenha conhecimento. Se há o temor de que sua lega-
lização dê aos médicos muito poder sobre a vida e a morte dos pacientes, 
mais poder têm eles se não se discute o assunto, pois já dispõem da vida 
dos pacientes. Em uma unidade de tratamento intensivo, por exemplo, 

não há controle externo das terapias que eles aplicam ou deixam de 
aplicar no paciente. São totalmente livres para decidir, baseados apenas 
em sua opinião. Nossa posição é que legalizar a eutanásia voluntária, 
estabelecendo critérios rigorosos para a sua prática, criando Comitês de 
Ética Médica nos hospitais, obrigaria, tanto a equipe médica quanto os 
familiares, a obterem o consentimento do paciente, não mais podendo 
praticar atos contrários à sua vontade.

Guimarães (2008, p. 338):
A possibilidade de erro diagnóstico não deve ser impeditiva, por si só, 
da aceitação da prática eutanástica, sendo conveniente uma legislação 
clara e abrangente a definir os limites de responsabilidade do médico 
em casos de suspensão de tratamentos ou de ministração de drogas. O 
erro diagnóstico, desde que fora do alcance intelectivo da capacidade 
humana, não é suficiente para responsabilização penal.

Sá (2001, p. 181):
Quanto à eutanásia ativa, desde que haja pedido por parte do paciente, 
feito sem qualquer vício de consentimento; desde que acometido de 
doença grave e em sofrimento constante e insuportável, físico ou psí-
quico - o que deverá ser atestado pelo médico do paciente e outros dois 
que não estejam envolvidos no caso clínico, o ato que abreviará a vida do 
indivíduo poderá ser praticado, mas, pelo profissional da medicina. Res-
salte-se que a realização da eutanásia passiva ou ativa não pode haver 
qualquer interesse por parte daquele que pratica o ato. A piedade deverá 
ser um dos motivos determinantes da realização deste.
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CONCLUSÕES

A descriminalização da eutanásia e do suicídio assistido é menos 
danosa que a criminalização na medida. Para tal é preciso minimizar 
riscos de realização da eutanásia ou suicídio assistido em casos que não 
obedecem a estritos requisitos.

São requisitos para a eutanásia e o suicídio assistido: o quadro 
de doença terminal, ou doença incurável grave em estágio avançado, 
sofrimento constante e insuportável físico ou psíquico, atestado por 
mais de um médico, pedido feito pelo paciente sem qualquer vício de 
consentimento ou interesse, ato motivado por piedade ou compaixão. 
Preferencialmente realizado por profissional da medicina.

A criminalização da eutanásia e do suicídio assistido pelo PL 
236/12 do Senado mostra-se inconstitucional ao proibir que o pacien-
te, nas condições supracitadas, exerça sua autonomia e assegure sua dig-
nidade. Se ele deseja ter um fim coerente com os rumos que definiu sua 
existência, e se tal desejo implica em abreviação de uma vida em situa-
ção degradante, o Estado não pode violar sua autonomia e dignidade.

A fim de garantir a dignidade e autonomia dos referidos pacientes, 
deveria ser dada, pelo Supremo Tribunal Federal, interpretação confor-
me a Constituição Federal de que a eutanásia e o suicídio assistido não 
se adequam a tipos penais previstos no Código Penal vigente.
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EDUCAÇÃO INCLUSIVA: A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS ASSISTIVAS PARA ALUNOS COM 
DEFICIÊNCIA VISUAL

Karla Karolina Ferreira Malaquias1

Tulio Louchard Picinini Teixeira2

RESUMO

Este estudo, além de destacar a importância do sistema educa-
cional inclusivo como um instrumento a ser utilizado para extinguir a 
segregação de alunos com deficiência visual, teve por objetivo verificar 
se efetivamente as escolas regulares têm utilizado das tecnologias as-
sistivas e tecnologias da informação e comunicação para promover a 
educação inclusiva. Com a finalidade de obter informações acerca da 
qualidade de ensino desses alunos e as possíveis dificuldades enfrenta-
das dentro do ambiente escolar, foi realizada uma pesquisa de campo 
com a aplicação de entrevistas direcionadas ao corpo docente.  

Palavras-chave: Segregação; Necessidades educacionais especiais; 
Educação. 
1Graduada em Direito pelo Centro Universitário de Sete Lagoas. UNIFEMM. E-mail: karlamalaquias@yahoo.com.br. Pós-graduanda em Direito Penal e 
Processual Penal pela Universidade Cândido Mendes. UCAM. Pós-graduanda em Psicologia Jurídica pela Universidade Cândido Mendes. UCAM.
2Possui graduação em Psicologia pelo Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora (2000), graduação em Direito pela Universidade Federal de Juiz de Fora 
(2000) e mestrado em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais (2004). E-mail: tpicinini@yahoo.com.br.

1 INTRODUÇÃO 

Segundo Kassar (2011) os alunos com deficiência tiveram seu pro-
cesso de escolarização desenvolvido em ambientes segregados do cam-
po da educação comum, assim sendo, fora implementada uma área de 
atuação específica.

No Brasil, o atendimento educacional direcionado às pessoas com 
deficiências foi construído separadamente da educação oferecida à 
população que não apresentava diferenças ou características explí-
citas que a caracterizasse como “anormal”. Dessa forma, a educação 
especial constituiu-se como um campo de atuação específico, muitas 
vezes sem interlocução com a educação comum. Esta separação ma-
terializou-se na existência de um sistema paralelo de ensino, de modo 
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que o atendimento de alunos com deficiência ocorreu de modo inci-
sivo em locais separados dos outros alunos. (KASSAR, 2011, p.62).

O Brasil passou a enfatizar a educação inclusiva como instrumen-
to para extinguir a segregação dos alunos com deficiência a partir de 
1990. (SILVA; SILVA, 2012).

O decreto nº. 3298 de 20 de dezembro de 1999 denominado com 
a terminologia Ajudas Técnicas visa garantir que os alunos que apre-
sentam necessidades educacionais especiais recebam a ajuda disponibi-
lizada a eles. Essas Ajudas Técnicas “permitem compensar uma ou mais 
limitações funcionais, motoras, sensoriais ou mentais, permitindo que 
a pessoa com deficiência possa superar as barreiras de comunicação e 
mobilidade” (RICCI; RAMIRES, 2012, p.68).

Em 2007, o Comitê de Ajudas Técnicas (CAT) definiu o conceito 
de Tecnologia Assistiva (TA), sendo este

uma área do conhecimento, de característica interdisciplinar, que 
engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e ser-
viços que objetivam promover a funcionalidade, relacionada à ati-
vidade e participação de pessoas com deficiência, incapacidades ou 
mobilidade reduzida, visando sua autonomia, independência, qua-
lidade de vida e inclusão social (COMITÊ DE AJUDAS TÉC-
NICAS – CAT3, 2007, p.1; apud RICCI; RAMIRES, 2012, p. 68)

Assim sendo, as Tecnologias Assistivas seriam “todo o arsenal de 
recursos e serviços que contribuem para proporcionar ou ampliar ha-

bilidades funcionais de pessoas com deficiência e consequentemente 
promover vida independente e inclusão”. (BERSCH4, 2008, p. 2 apud 
RICCI; RAMIRES, 2012, p. 69).

No que tange aos alunos com deficiência visual, a Tecnologia As-
sistiva inclui os

auxílios ópticos, lentes, lupas e telelupas; os softwares leitores de tela, 
leitores de texto, ampliadores de tela; os hardwares como as impres-
soras braile, lupas eletrônicas, linha braile (dispositivo de saída do 
computador com agulhas táteis) e agendas eletrônicas (BERSCH5, 
2008 apud RICCI; RAMIRES, 2012, p.  69).

Por fim, este trabalho teve como objetivo analisar se as instituições 
de ensino do município de Sete Lagoas - MG têm utilizado das tecno-
logias assistivas para promover uma educação de qualidade aos alunos 
com deficiência visual.

2- METODOLOGIA 

A pesquisa foi realizada no município de Sete Lagoas- MG, du-
rante o último semestre de 2015 e o primeiro semestre de 2016. De-
senvolveu-se a pesquisa em instituições municipais que promovem a 
educação de alunos da educação infantil (Pré-Escolar) ao 9º ano do 
ensino fundamental.

3 COMITÊ DE AJUDAS TÉCNICAS - CAT. Ata da Reunião VII, de dezembro de 2007 do Comitê de Ajudas Técnicas. Secretaria Especial dos Direitos Humanos 
da Presidência da República (CORDE/SEDH/PR), 2007. Disponível em: <http://www.mj.gov.br/corde/comite.asp>. Acesso em: 16 nov. 2011.
4 BERSCH, R. Introdução à tecnologia assistiva. CEDI - Centro Especializado em Desenvolvimento Infantil. Porto Alegre, RS, 2008. Disponível em: <http://
www.assistiva.com.br/Introducao%20TA%20Rita%20Bersch.pdf >. Acesso em: 25 nov. 2011.
5 BERSCH, R. Introdução à tecnologia assistiva. CEDI - Centro Especializado em Desenvolvimento Infantil. Porto Alegre, RS, 2008. Disponível em: <http://
www.assistiva.com.br/Introducao%20TA%20Rita%20Bersch.pdf >. Acesso em: 25 nov. 2011.
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A população-alvo da pesquisa foi formada pelo corpo docente, 
que apresentou o “Termo de Consentimento Livre e Esclarecido” de-
vidamente assinado. 

A coleta de dados foi realizada em horário escolar, utilizando-se 
de um roteiro de perguntas semiestruturadas e, por fim, foi reservado 
um momento para que os sujeitos da pesquisa acrescentassem algum 
comentário que julgassem úteis à pesquisa.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No decorrer das entrevistas, foi possível identificar que as barreiras 
a serem enfrentadas pelos alunos com deficiência visual surgem, num 
primeiro momento, dentro da própria família, uma vez que esta não 
está preparada para receber uma criança com deficiência.

Dessa forma, percebe-se que é necessário que a família dê total 
apoio a essa criança de modo a prepará-la para vencer as dificuldades 
impostas pela deficiência, como por exemplo, ensiná-la a utilizar a ben-
gala que auxilia na mobilidade. No que tange à educação, as dificuldades 
surgem desde o momento em que o aluno sai de casa para se dirigir à 
instituição escolar, considerando que as ruas não possuem piso tátil para 
facilitar a locomoção do aluno, dificultando assim, a autonomia deste. 

Além disso, é necessário, que os professores tenham recursos para 
promover uma educação de qualidade, no entanto, inúmeros instru-
mentos que facilitam o processo educacional não se encontram nas es-
colas municipais de Sete Lagoas. 

As instituições de ensino possuem em suas dependências as salas de-
nominadas “sala de recursos multifuncionais”, onde deveriam estar presen-

tes as tecnologias assistivas e tecnologias da informação e comunicação. No 
entanto, foi possível verificar que, infelizmente, a maioria das instituições, 
possuem apenas o espaço físico da sala, não tendo, portanto, os aparatos 
tecnológicos para que os alunos com deficiência visual possam usufruir.

Para suprir a falta dos recursos, os professores buscam outras for-
mas de ensino, como por exemplo, a realização de AVD (Atividade de 
Vida Diária) na qual o aluno aprende com mais facilidade a realizar 
atividades cotidianas, como por exemplo, amarrar o cadarço do próprio 
tênis sem a necessidade de solicitar ajuda dos pais.

4 CONCLUSÕES 

Por fim, restou claro que inúmeros são os instrumentos legais que 
têm por finalidade resguardar o direito à educação para os alunos com 
deficiência visual, não obstante, apenas existir leis não é suficiente. É ne-
cessário que se tenham professores capacitados para promover um ensino 
de qualidade e que a instituição possua espaço físico adequado, além das 
tecnologias assistivas e tecnologias da informação e comunicação. 

Conclui-se, portanto que, o Estado e a família em parceria com as 
instituições escolares se unam com o intuito de formar cidadãos capaci-
tados para que, dessa forma, o preconceito e o desrespeito à diversidade 
sejam extintos.
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ESTUDO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DA PETROBRAS 2014: “RECONHECIMENTO DE 
PERDAS”

Lucas Augusto Menezes Silva1

Denise Sader Vieira Viana2

RESUMO

A falta do devido controle interno pode levar uma empresa a um 
simples erro ou até mesmo a uma grande fraude. Este trabalho teve 
como objetivo apontar alguns dos impactos presentes nas demonstra-
ções contábeis da Petrobras do ano de 2014 frente ao reconhecimento 
de mais de quarenta e quatro bilhões de perda no valor recuperável de 
seus ativos, em função dos aproximadamente seis bilhões estimados 
com a fraude da operação lava jato que aconteceu por meio de corrup-
ção de funcionários da entidade, bem como outros responsáveis. Atra-
vés deste trabalho também foi possível analisar alguns procedimentos 
que foram adotados pela empresa para apresentação deste impacto em 
seus relatórios financeiros, e também detalhar através de estratificação, 
os valores vistos nas rubricas das demonstrações que apontaram a situ-
ação econômica e patrimonial da entidade na referida data. 

Palavras-chave: Valor recuperável de ativos; Fraude; Transparência contábil. 

1INTRODUÇÃO

Algo que garante a fidedignidade de uma demonstração contá-
bil são os princípios contábeis como, por exemplo, a competência e a 
prudência, a legislação especifica, e o cumprimento de pronunciamen-
tos que, nos dias de hoje estão levando a contabilidade brasileira aos 
padrões exigidos pelas normas internacionais de contabilidade. Esse 
amontoado de regras existe para criar algo compreensível a todos os 
usuários da contabilidade, ou seja, um padrão comum a todos, porém 
quando uma demonstração não obedece a tais princípios aponta para o 
mercado uma informação distorcida da realidade a qual a referida em-
presa está passando no momento em que foram levantados os relatórios 
financeiros, o que pode e irá causar vários danos aos usuários interes-
sados nessas peças contábeis. Lembrando ainda que, quando descober-
ta forjando ou manipulando dados nas demonstrações, o responsável 
responde judicialmente pelo ato. Nota-se uma preocupação com fatos 
expressivos encontrados nas demonstrações contábeis quando observa-

1Graduando em Ciências Contábeis pelo Centro universitário de Sete Lagoas. E-mail: lucas.9867@hotmail.com
2Pós-graduada em Controladoria e Gestão de Finanças pelo Centro universitário de Sete Lagoas. E-mail: denisesader@unifemm.edu.br.
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mos sua apresentação por intervalos de fechamentos de exercícios, ou 
mesmo nos períodos que compreendem o exercício de uma demonstra-
ção, isso porque as evoluções ou involuções dos saldos dizem bastante 
a respeito de qual modelo de gestão é aplicado na empresa, ou mesmo 
de problemas que estão passando ou um problema passado que não foi 
objeto de registro, ainda através destas ferramentas contábeis, pode-se 
projetar medidas futuras para a organização, no intuito de prever erros 
ou fraudes ou mesmo para mensurar resultados de um procedimento 
que venha as ser adotado pela alta gestão. Diante disso, essa pesquisa 
teve como alvo a análise das demonstrações contábeis da Petrobrás re-
ferente ao ano de 2014, quando a campainha apresentou um prejuízo 
bilionário que foi motivo de especulação no Brasil e no mundo.

2 METODOLOGIA

Para o desenvolvimento deste trabalho foram aplicados vários mé-
todos de pesquisa, classificados quanto a sua natureza, aos objetivos, aos 
procedimentos técnicos para coletas de dados, a abordagem do problema. 
(ANDRADE, 2002; GIL, 2002; VERGARA, 2004; BEUREN, 2004).

Quanto a natureza a pesquisa, foi do tipo pura, uma vez que teve 
o objetivo de gerar conhecimentos sobre a função da contabilidade na 
análise dos relatórios disponibilizados pela empresa.

Quanto aos objetivos, foi do tipo descritiva, pois foram apontadas 
consequências de registros contábeis com valores expressivos nas refe-
ridas demonstrações, relatando-os.

Os dados analisados foram o Balanço Patrimonial, Demonstração 
de resultados, como também as notas explicativas inerentes ao material, 

caracterizando assim uma pesquisa do tipo documental, pois o trabalho 
sugeriu uma nova interpretação para os relatórios que serviram de base 
para concretização deste trabalho.

Quanto ao procedimento feito na pesquisa, primeiro foi realizado 
um estudo dos relatórios contábeis divulgados frente a bibliografia in-
dicada, depois um comparativo sobre a interpretação encontrada com 
os dados apresentados. A pesquisa teve uma abordagem quantitativa 
e qualitativa, abrangendo a representatividade do fato exposto e seu 
embasamento nos procedimentos aceitos pelos órgãos e conselhos de 
contabilidade nacionais.

3 ANÁLISE DE DADOS

Na tabela 1 (página seguinte) está apresentada a demonstração de 
resultados da Petrobras do ano de 2014, que foi utilizada como princi-
pal fonte de dados para o desenvolvimento desta pesquisa.

3.1 - A baixa por Impairment3

De acordo com o CPC (Comitê de pronunciamentos contábeis), 
que trata da redução do valor recuperável dos ativos, as empresas devem 
fazer testes para mensurar o verdadeiro valor dos ativos. No ano de 2014 
a Petrobras chamou atenção para sua DRE porque foi registrado mais 
de R$44.000.000,00 (Cerca de mais de U$16.000.000,00) de reversão 
do valor recuperável de seus ativos. O que se percebe na análise desta 
demonstração é que essa conta não sofreu pequenas mudanças durante 
o exercício. Essa ação tomada pela cia está relacionada ao sistema de pa-

3Prejuízo.
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Tabela 1 – Resultados Petrobras 2014

  Fonte: Adaptado de Petrobras, Resultados financeiros 2014.
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gamentos indevidos (operação lava jato), que fez com que o ativo ficasse 
superestimado por anos. É importante ressaltar que mesmo havendo jus-
tificativas de como se chegou ao valor da baixa, a Petrobras deixou claro 
que houve impraticabilidade na identificação dos valores do sistema dos 
pagamentos, o que significa que mesmo que com justificativas, os valores 
da baixa não são um valor preciso, e sim um valor estimado.

De acordo com as demonstrações financeiras da Petrobras (2014, p. 10) e
De acordo com depoimentos obtidos no âmbito de investigações 
criminais conduzidas pelas autoridades brasileiras, que se tor-
naram públicos a partir de outubro de 2014, altos executivos da 
Petrobras entraram em conluio com empreiteiras, fornecedores 
e outros envolvidos para estabelecer um cartel que, entre 2004 e 
abril de 2012, sistematicamente impôs gastos adicionais nas com-
pras de ativos imobilizados pela Companhia. Dois ex-diretores da 
Companhia e um ex-gerente executivo, que não trabalham para a 
Petrobras desde abril de 2012, estavam envolvidos nesse esquema 
de pagamentos indevidos.

Nas notas explicativas apresentadas pela companhia, há uma justi-
ficativa para a desvalorização em determinados ativos e unidades gera-
doras de caixa, tais justificativas estão embasadas na baixa do valor do 
petróleo no mercado internacional, futura ociosidade de equipamentos 
(em decorrência da baixa no preço do petróleo), e também exclusão de 
dois ativos da unidade geradora de caixa do abastecimento.

3.2 O parecer dos auditores independentes

A empresa que realizou a auditoria externa das demonstrações da 
Petrobras em 2014 foi a Price Waterhouse Coopers. No parecer de audito-

ria, esta empresa informa que em sua opinião as demonstrações da com-
panhia refletiram de forma correta sua atual posição financeira, porém 
ela abre um parágrafo de ênfase sobre o efeito da operação Lava Jato que 
vem sendo explicada na nota explicativa de número 3, que diz respeito 
as demonstrações contábeis publicadas pela cia, ela se posiciona dizendo 
que apesar da investigação que a Petrobras está sofrendo e da ação que 
ela já inclusive reconheceu em seu passivo, que está descrita na nota ex-
plicativa de número 30.02 das demonstrações contábeis publicadas pela 
cia, sua opinião sobre o fato é de que a Petrobras ainda reflete de forma 
adequada a posição financeira do período. Embora seja um pouco assus-
tadora essa posição da Price Waterhouse Coopers, é importante analisar que 
a auditoria está avaliando se as normas e práticas contábeis impostas pela 
legislação brasileira e pelas normas internacionais de contabilidade estão 
sendo utilizadas na construção das demonstrações contábeis, sobre os 
motivos que permitiram a fraude, a auditoria deve ter evidenciado no re-
latório à administração o qual não é possível ter acesso, a falha no contro-
le interno que levou à não percepção deste evento em tempo oportuno.

4 CONCLUSÃO

Desde 2008, com a alteração da lei das sociedades por ação, o Brasil 
vem passando por muitas mudanças tentando implementar a contabilida-
de moderna, que visa trazer o máximo de transparência aos usuários in-
ternos e externos, apresentando o real valor do patrimônio das empresas.

Através do estudo proposto neste trabalho, foi possível perceber que 
o problema ocorrido na Petrobras se trata de fraude e não erro, e que esse 
evento aconteceu por possível equívoco nos procedimentos de controle in-
terno, ou seja, com um melhor controle dos contratos firmados com forne-
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cedores, seria possível uma verificação mais eficiente e em tempo hábil do 
que foi chamado de sistema de pagamentos indevidos e deixou os balanços 
desta companhia com um ativo superavaliado por mais de 6 anos. 

As investigações ainda estão em andamento, e o real valor da perda 
não pode ser mensurado. O que está estampado na demonstração de 
resultado, fonte de pesquisa deste trabalho, é apenas uma estimativa, mas 
essa estimativa atrapalhou de tal forma o negócio dessa imensa compa-
nhia que, agora com os resultados de 2015 publicados, o Brasil e mundo 
estão chocados com o segundo fechamento deficitário da Petrobras, que 
sempre se mostrou sólida e atrativa ao mercado de investidores.
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FERRAMENTA ESTRATÉGICA 5 PORQUÊS: UM ESTUDO EM UMA INDÚSTRIA TÊXTIL
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RESUMO

A utilização de ferramentas estratégicas está se tornando cada vez 
mais constante nas organizações, afinal, elas contribuem muito para uma 
gestão eficiente. Este trabalho teve como objetivo, apresentar os principais 
benefícios que a ferramenta 5 porquês trouxe para o setor de manutenção 
mecânica da indústria têxtil Cedro e Cachoeira, na cidade de Caetanópolis, 
além de sugerir a utilização de outras ferramentas que também poderiam 
contribuir para esse gerenciamento. Os dados foram obtidos por meio de 
questionário aplicado aos funcionários da área, e também por meio de en-
trevista feita com o supervisor de manutenção mecânica. Diante dos dados, 
constatou-se que a empresa apesar de já conseguir resultados satisfatórios 
com a utilização da ferramenta 5 porquês, é possível ampliar esses resultados 

e torná-los ainda melhores. Principalmente, quando todos os funcionários 
estiverem aptos a participar do momento de aplicação da ferramenta, e as-
sim retirar o máximo de aproveito da mesma. Foi proposta a utilização de 
novas ferramentas como: o diagrama de Pareto e o diagrama de causa e 
efeito. Indicou-se o aperfeiçoamento do PDCA, que é uma ferramenta já 
utilizada pela Cedro. Sugeriu-se também que este estudo se iniciasse em 
outros setores da empresa, para que assim, todos os setores se beneficiassem 
com essas metodologias, tornando-se uma empresa autogerenciável.
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Ferramentas da qualidade; Companhia de fiação Cedro Têxtil.
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1 INTRODUÇÃO

Localizada na Praça Coronel Aníbal Pinto Mascarenhas, núme-
ro 01, a Cia. de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira, mais conhecida 
como Cedro, é uma das quatro unidades fabris da Cedro Têxtil. Sua 
construção se iniciou em 1868, mas só foi constituída em 1872 pelos 
irmãos Antônio Cândido, Bernardo e Caetano Mascarenhas. 

Para manter-se competitiva, a empresa necessita atender total-
mente às demandas, utilizando o máximo de sua capacidade e garantir 
qualidade em seus produtos e serviços.

A qualidade tornou-se item obrigatório para qualquer sistema de 
planejamento e gestão estratégica, uma vez que mercados estão se 
tornando cada vez mais competitivos, e os gestores estão reconhe-
cendo o valor da fidelidade dos clientes. Para mantê-la, não é sufi-
ciente que uma organização satisfaça seus clientes: os produtos e os 
serviços devem “encantar” os clientes de forma a mantê-los fiéis, o 
que só é possível por meio da oferta de produtos e serviços da mais 
alta qualidade. (COSTA, 2007, p. 356).

Para que isso ocorra, o setor de manutenção mecânica deve dar 
condições para que os maquinários e toda a mão-de-obra trabalhem 
para atender essas demandas. Sendo assim, entender as causas raízes 
dos problemas nesse setor, é primordial. A empresa já utilizava a ferra-
menta 5 porquês, que:

Faz parte do processo de realização da análise do problema para 
identificar sua causa. A técnica é simples, pois propõe sistemati-
camente a pergunta (por quê) em busca da verdadeira causa do 
problema, procurando aprofundar a análise até o ponto em que a 

solução para o problema é encontrada. (SELEME e STADLER, 
2012, p. 44).

Para Guelbert (2012, p. 90), “ao perguntar repetidas vezes o por-
quê das coisas, se consegue descascar as camadas que escondem a causa 
de um problema. Muito frequentemente, a verdadeira motivação para 
um problema o levará a outra questão.”

Custodio (2015, p. 23), complementa essas informações dizendo 
que embora seja uma ferramenta descomplicada, esta pode ser aplicada 
sozinha ou acompanhada de outra ferramenta.

Na Cedro, eles utilizam o PDCA a fim de completar a ferramenta 
5 porquês, e assim, buscar uma solução para aquela determinada causa 
raiz. Porém, diante da coleta de dados foi perceptível que eles podem 
ter resultados bem melhores. 

O estudo foi realizado devido à importância de conhecer e identi-
ficar a principal causa dos problemas do dia a dia de uma empresa, para 
que esses possam ser atingidos em seu foco, e solucionados da melhor 
forma. Este trabalho se propôs a mencionar como a utilização da fer-
ramenta estratégica 5 porquês traz melhorias e avanços para o setor de 
manutenção mecânica, levando em conta a preocupação que a empresa 
deve ter com os diversos tipos de manutenção, a saber:

Manutenção corretiva, “ao atuar em um equipamento que apresenta 
um defeito ou um desempenho diferente do esperado, estamos fazendo 
manutenção corretiva. Assim, a manutenção corretiva não é, necessaria-
mente, manutenção de emergência. ” (KARDEC; NASCIF, 2013, p. 55).

Manutenção preventiva, “inversamente à política de Manutenção 
Corretiva, a Manutenção Preventiva procura obstinadamente evitar a 
ocorrência de falhas, ou seja, procura prevenir. ” (KARDEC; NASCIF, 
2013, p. 59).
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Manutenção preditiva na perspectiva de Moraes (2010, p. 235), corres-
ponde a “um conjunto de atividades de acompanhamento das variáveis ou 
parâmetros que indicam a performance ou desempenho dos equipamentos, 
de modo sistemático, visando definir a necessidade ou não de intervenção. ”

Manutenção detectiva nas definições de Moraes (2010, p. 235), “é a 
atuação efetuada em sistemas de proteção ou comando, para detectar fa-
lhas ocultas ou não perceptíveis ao pessoal de operação ou manutenção”

2 METODOLOGIA

O estudo foi realizado no município de Caetanópolis, no estado 
de Minas Gerais, durante o primeiro semestre de 2016, nos meses de 
fevereiro, março e abril, respectivamente.

A pesquisa, conforme natureza utilizada, foi do tipo aplicada, a 
fim de adquirir conhecimentos que agregariam melhorias no setor de 
manutenção mecânica da Cedro Têxtil através da identificação de pro-
blemáticas e a forma de resolução das mesmas.

Quanto aos objetivos, a pesquisa foi do tipo descritiva que, se-
gundo Mascarenhas (2012, p. 47), “objetiva descrever as característi-
cas de uma população ou fenômeno, além de identificar se há relação 
entre as variáveis analisadas. O questionário e a observação são seus 
principais instrumentos.”

Referente aos procedimentos técnicos para a coleta de dados foi rea-
lizado um estudo descritivo, havendo pesquisa bibliográfica e de campo, a 
partir das quais foram reunidas informações sobre a ferramenta estratégica 
5 porquês no setor de manutenção mecânica e através dessa coleta, identi-
ficou-se como essa ferramenta contribuiu para melhorias nesse setor.

Quanto à abordagem do problema, a pesquisa foi de natureza qua-
litativa e quantitativa, conforme as evidências encontradas no estudo. 
Segundo Mascarenhas (2012, p. 45), a pesquisa quantitativa: “baseia-se 
na quantificação para coletar e, mais tarde, tratar os dados obtidos. ” Já 
na qualitativa: “utilizamos [...] quando queremos descrever nosso objeto 
de estudo com mais profundidade. ” (MASCARENHAS, 2012, p. 46).

A coleta de dados foi feita por meio de questionários e também 
por meio de entrevista. Depois de analisados e interpretados houve a 
realização um relatório para conclusão da pesquisa.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Participaram do estudo 17 dos 53 funcionários do setor de ma-
nutenção mecânica, além do supervisor e entrevistado Jorge Antônio 
Ribeiro Silva. A partir dos dados obtidos, verificou-se que os colabo-
radores, a maioria do sexo masculino e com mais de 30 anos de idade, 
participam de treinamento que auxiliam na utilização da ferramenta 
e compreendem a real importância dessa metodologia utilizada para 
identificar a causa raiz dos problemas.

Destacou-se também que não existe uma periodicidade para 
a utilização da ferramenta, dependendo apenas da necessidade da 
utilização da mesma para o diagnóstico de uma situação problema. 
Porém, nem todos os colaboradores participam do momento de apli-
cação dos 5 porquês, inclusive 5,88% nunca participaram desse mo-
mento. E mesmo nem todos participando, 100% dos participantes 
afirmaram que os problemas podem ser diagnosticados com a utili-
zação da ferramenta. 
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Outras vantagens que a metodologia proporcionou para a Cedro, 
segundo Jorge Antônio Ribeiro Silva, foi o crescimento da equipe, ob-
tenção de resultados imediatos, eliminação de manutenções corretivas 
e diminuição de horas extras. Reduzindo assim, os custos da fábrica.

A ferramenta 5 porquês não é utilizada sozinha. Verificou-se que, 
eles identificam a causa de determinado problema e elaboram um pla-
no de ação a fim de sanar a dificuldade da melhor forma. E para a 
elaboração desse plano de ação eles utilizam o PDCA. 

É uma ferramenta de controle de processos que pode ser utilizada para 
qualquer situação em que este exista, não somente o chão de fábrica. Os 
processos administrativos também podem ser monitorados através do 
ciclo PDCA. Veja que esse método de gestão indica o rumo a ser segui-
do para que possamos atingir objetivos. É um método de disciplina a 
forma de trabalho de um processo. (SCATENA, 2012, p. 130).

4 CONCLUSÕES

Concluiu-se que a Cia. de Fiação e Tecido Cedro e Cachoeira da 
cidade de Caetanópolis, já consegue resultados bastante satisfatórios. 
Porém, mesmo que a companhia já se beneficie muito com essa fer-
ramenta, é ainda possível aperfeiçoá-la, fazendo com que obtenham 
muito mais vantagens através da exploração dos 5 porquês.

O primeiro ponto destacado foi à participação de todos os colabo-
radores do setor no momento de aplicação da ferramenta. Assim, com 
o tempo, todos estariam aptos a diagnosticar os problemas que geram a 
eles tanto transtorno todos os dias. Em consequência disso, os proces-

sos se tornariam mais ágeis, menos burocráticos, e daria mais autono-
mia aos colaboradores, melhorando os processos produtivos da Cedro.

Assim como a utilização dos 5 porquês, foi proposta a utilização das 
ferramentas diagrama de Ishikaua ou espinha de peixe, uma ferramen-
ta que contribui para diagnosticar qual é a ligação entre as causas e os 
efeitos de um procedimento. Indicou-se também o PDCA, mesmo que 
seja uma ferramenta já utilizada pela companhia, é muito importante que 
eles explorem o máximo dessa metodologia. O diagrama de Pareto ou 
também conhecido como 80/20 foi outro método indicado. Essa meto-
dologia alega que 80% dos impactos decorrem de 20% das causas. Ou 
seja, a ferramenta auxilia na identificação de quais pontos a empresa deve 
priorizar, para solucionar 80% do seu problema. Assim, a Cedro, através 
de uma metodologia precisa, se atentaria para os aspectos mais relevantes 
aos objetivos da empresa. 

Outra sugestão foi à continuação do estudo no setor de manuten-
ção mecânica, e também, a iniciação em outros setores da empresa. Para 
que assim, a empresa retire o máximo de proveito que cada metodolo-
gia tem a oferecer.
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FUNÇÃO SOCIAL DA POSSE E DIREITO À MORADIA
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RESUMO

Diante da imensa desigualdade social existente no Brasil, os direi-
tos sociais como o de moradia, embora tenha fundamentada previsão 
constitucional, encontra ainda entraves para sua concretização, criando 
um abismo entre o texto constitucional e a vida. A posse é um elemento 
fundamental para a concretização da vida digna, mormente ao que se 
refere à moradia, pois, vista como um direito extrapatrimonial e autô-
nomo em relação à propriedade, deve ser protegida sob o fundamento 
de proporcionar bem-estar social, redistribuir riquezas e frear o mono-
pólio. Nessa perspectiva, as teorias modernas não são mais suficientes 
para explicar o fenômeno possessório dentro de uma teoria de direi-
tos fundamentais. Diante de um conflito entre direitos fundamentais 
existenciais e patrimoniais deve ser aplicada a ponderação de valores 
dentro do caso concreto, visando alcançar a solução que melhor atenda 
a proteção da dignidade da pessoa humana.

Palavras-chave: Posse; Função Social; Mínimo Existencial; Moradia.
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1 INTRODUÇÃO

O presente trabalho se propõe a defender a autonomia da posse em 
relação à propriedade e seu caráter extrapatrimonial. No mesmo plano, 
busca responder como a posse, no exercício de sua função social, pode 
contribuir para a concretização do direito constitucional à moradia. 

Para cumprir tais propósitos, são apresentadas as teorias moder-
nas e sociológicas da posse e evidenciadas as falhas e méritos de cada 
uma. O trabalho aponta, ainda, quais aspectos devem ser aproveitados 
e quais merecem ser discutidos e remodelados.

Como marco teórico são utilizados autores que defendem a cons-
titucionalização do Direito Civil e seus institutos através de princípios 
como dignidade da pessoa, democracia e solidariedade.

O problema discutido no tema trabalhado é que o direito pátrio 
ainda mantém a posse dependente do direito de propriedade, o que 
dificulta a solução de conflitos que envolvem os dois direitos. Reduzir a 
posse a um apêndice da propriedade é negar seu caráter social capaz de 
promover direitos existenciais. 
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A pesquisa em tela encontra razões de ordem prática e filosófica. Os 
motivos fáticos são de fácil constatação no cotidiano, pois se revelam na 
antiga e crescente desigualdade social e na falta de mecanismos eficazes 
para concretização de diretos fundamentais mínimos o que acarreta um 
desconforto social. Os de ordem filosófica estão na necessidade de en-
tender e fundamentar a posse sob uma teoria mais próxima da realidade 
atual e consonante com os moldes constitucionais vigentes.

O tema do presente trabalho encontra justificativa na improrrogável 
busca de se alcançar soluções jurídicas para os problemas sociais, mormente 
aqueles que afetam diretamente a dignidade humana. Trata-se de um as-
sunto de grande importância por tocar em um ponto que repercute tanto 
na estrutura de um instituto jurídico quanto no palco dos problemas sociais. 

O momento atual é indiscutivelmente oportuno para a discussão do 
tema, visto que, a função social da posse ainda é pouco discutida enquanto 
as ocupações coletivas geram diversas discussões no meio social e no judi-
ciário. Muito se falou até hoje sobre a função social da propriedade e refor-
ma agrária, todavia, a respeito da posse e dos movimentos pró-moradia as 
pesquisas ainda foram poucas. É chegada a hora de enxergar o instituto da 
posse de forma mais próxima à realidade atual e reconhecer sua autonomia.

O estudo da posse é complexo, contudo necessário para se com-
preender o fenômeno possessório dentro da existência humana. Dessa 
forma, através desse estudo objetiva-se entender porque a posse é um 
direito autônomo e extrapatrimonial e ainda como ela pode viabilizar 
a concretização do direito à moradia. A posse é um instituto dinâmico 
que se molda com o tempo e lugar e, por tal motivo, velhas teorias não 
são mais suficientes para explicá-lo. Por fim, cabe salientar que o desen-
volvimento dessa pesquisa é fundamental para dar mais amplitude ao 
tema e permitir que outros estudos sejam realizados. 

2 METODOLOGIA

Na presente pesquisa bibliográfica, foram consultados importantes 
autores de épocas distintas para construir o raciocínio e promover a aná-
lise. Para se chegar aos resultados apresentados foram utilizados clássicos 
da literatura jurídica para compreender, em um primeiro momento, os 
elementos básicos da posse apresentados pelos primeiros estudiosos. 

O primeiro jurista contemplado foi Imanuel Kant que, entre 1785 
e 1798, publicou duas obras: a Fundamentação Metafísica dos Costumes e 
A Metafísica dos Costumes. Embora suas obras tenham esclarecido várias 
matérias para o entendimento moderno da posse, o filósofo continua 
sendo pouco citado em estudos sobre esse tema. Provavelmente, isso 
se deve à obscuridade presente em seu texto ou pela dificuldade da sua 
estruturação filosófica (WESTPHAL apud GALVANI, 2015, p.44). 

A consulta bibliográfica a essas obras permite identificar um ele-
mento importante para o resultado da pesquisa: a vontade humana. 
Kant sistematizou à vontade como nenhum outro o fez. Para o filóso-
fo, a vontade humana, suprema e individual, encerra a liberdade sendo 
compatibilizada no palco social em busca da paz comum. As regras de 
ordem moral ou jurídica são se suma importância e incidem sobre a 
vontade humana, destarte o homem domina suas vontades e alcança a 
ordem social (KANT, 2003, a). Tal entendimento é revisitado quando 
se discute a função social da posse frente ao bem-estar social.

Em seguida, passa-se ao estudo das teorias modernas desenvolvi-
das por Savigny e Ihering. A teoria subjetiva de Savigny entende que 
para se caracterizar a posse são necessários dois elementos: o corpus e o 
animus. O primeiro é o elemento objetivo, poder fático sobre a coisa e 
o segundo é o subjetivo que se traduz na vontade interna do possuidor 
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de vir a se tornar proprietário da coisa. Já a teoria objetiva de Ihering 
dispensa o elemento subjetivo caracterizando como possuidor aquele 
que detém o poder fático sobre a coisa.

Apesar do grande mérito dessas teorias por tentarem explicar a 
posse e caracterizá-la, ambas a tratam como um direito dependente 
da propriedade. Tal perspectiva é facilmente verificada na obra Teoria 
Simplificada da Posse de Ihering. Como foram produzidas à época do 
Estado liberal, essas teorias são utilitaristas e patrimonialistas, o que as 
deixa dissonantes com a realidade atual.

No século XX surgem as teorias sociológicas que ganharam espaço 
e buscam analisar a posse sob uma perspectiva social, considerando-a 
fundamental para o bem-estar de toda coletividade. Para esse grupo 
de teorias, a posse, exercendo sua função social, é um meio capaz de 
melhorar as condições de vida, redistribuir riquezas e frear abusos da 
sociedade capitalista (FARIAS; ROSENVALD, 2014).

Antonio Hernandes Gil foi o grande expoente desse grupo, sua 
filosofia se mostra muito à frente do seu tempo e ainda hoje não con-
segue ser alcançada. Para Hernandes a posse é promotora de bem-estar 
social e vida digna além de ser um freio ao monopólio (FARIAS; RO-
SENVALD, 2014). 

Cristiano Chaves e Nelson Rosenvald, no volume 5 do seu Curso 
de Direito Civil, trazem um brilhante capítulo sobre a posse em pers-
pectiva moderna. Nessa obra, os juristas criticam as teorias modernas 
demonstrando sua inaplicabilidade nos dias atuais, mostram ainda, 
através das teorias sociológicas e do viés constitucional, como a posse 
está atrelada à dignidade da pessoa humana. 

A aludida obra é peça fundamental para compreender e estruturar 
toda a pesquisa, pois traz os fundamentos científicos da discussão travada. 
Por fim, foi utilizada a tese de doutorado de Leonardo Galvani intitulada 

Posse: Teoria Pós-Moderna, Função Social e Direitos Fundamentais, publi-
cada em 2015 que arremata todo o estudo e o norteia para a conclusão.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Evidentemente, subordinar a posse à propriedade é descabido, 
pois reduz a posse a um direito ínfimo olvidando de seu caráter social. 
Defender a autonomia da posse é de suma importância tendo em vista 
os conflitos que envolvem os direitos do proprietário e os direitos do 
possuidor. Como chegar a uma ponderação de valores coerente entre 
dois direitos mantendo tal subordinação? 

A posse não interessa apenas ao possuidor, pois seus impactos 
alcançam toda a sociedade. Por exemplo, o modo como o possuidor 
vai utilizar sua residência interessa aos vizinhos que não pode ter sua 
segurança, sossego e saúde prejudicados e interessa ao município que 
estabelece padrões urbanísticos através do plano diretor. A maneira 
como uma indústria será conduzida interessa a toda região, pois deve 
respeitar normas ambientais, trabalhistas, etc.

Absorvidas as ideias das teorias sociológicas da posse é possível fun-
damentar a autonomia da posse em relação à propriedade e visualizar seu 
viés social. Se a posse é um modo de atuação do homem e está presente 
desde o início de sua existência, há que se concordar que é mais antiga 
que a ideia de propriedade. A propriedade é uma criação do direito para 
proteger a titularidade sobre um bem, a posse é uma atuação humana. 

A posse é múltipla e diversificada se moldando naturalmente à 
época e ao lugar a que se inscreve. Comporta também vários tipos de 
objetos e possuidores e está ligada à condição da vida humana. So-
mados esses fatores, é sensato afirmar que a posse possui caracteres e 
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objetivos próprios distintos da propriedade e reduzi-la a um apêndice 
da propriedade é negar sua capacidade de promover a realização do 
homem em meio a sociedade e o bem-estar social.

A função social da posse se traduz na capacidade desse instituto de 
permitir que através dele o homem tenha acesso aos bens necessários à sua 
existência. É por meio da posse pelo uso consciente e sustentável dos bens 
que se gera riquezas e se desenvolve a sociedade. A princípio, afirmar que 
a posse tem caráter extrapatrimonial e é uma extensão dos direitos da per-
sonalidade soa um pouco pretensioso. Contudo, tal constatação se mostra 
totalmente plausível e segura quando se analisa a posse frente aos direitos 
fundamentais, mormente aqueles considerados mínimos existenciais.

A posse deve ser considerada como um direito especial sob o fun-
damento de permitir o acesso à moradia. A dignidade da pessoa huma-
na está atrelada a uma moradia digna, não há que se falar de dignidade 
da pessoa humana em baixo da ponte ou em lonas improvisadas sem o 
mínimo de segurança, higiene e privacidade.

A moradia vai muito além de que uma questão material. É uma 
extensão do direito da personalidade, reúne condições mínimas para 
garantir a vida digna. Uma sociedade cooperativa e solidária deve pre-
zar pela concretização desse direito. O direito à moradia está inserido 
dentro de um grupo de direitos fundamentais existenciais.

Embora o direito social fundamental à moradia tenha sua previsão 
muito bem fundamentada no texto constitucional, sua concretização ain-
da não é efetiva. Esse direito requer mais do que previsão legal, a Cons-
tituição o qualifica como um direito de aplicação imediata que envolve 
ações positivas do Estado, ou seja, o Estado não pode simplesmente fazer 
a previsão legal e se manter inerte. Os entraves para a concretização do di-
reito à moradia digna não são de ordem filosófica, mas política e material. 

No Brasil, por questões orçamentárias, o Estado não consegue con-
cretizar os direitos sociais. A falta de recursos financeiros somados à má 
administração e a falta de fiscalização das políticas públicas faz com que 
muitos brasileiros não tenham acesso aos mínimos existenciais. Existe, 
destarte, uma distância entre a vida real e a Constituição, porém, no Esta-
do Democrático de Direito é inaceitável que os direitos sociais permane-
çam sem sua efetivação. Assim, surgem os movimentos sociais que lutam 
pela concretização dos seus direitos e entra em cena o judiciário que pode 
ser acionado quando o Poder Público se nega a prestar tais direitos.

Em se tratando dos grupos que lutam pelo direito à moradia há 
que se destacar que os atos de violência sobre a propriedade privada 
não são legítimos, pois o direito de propriedade é protegido como um 
direito fundamental pela Constituição. A situação é diferente quando o 
grupo de pessoas passa a ocupar uma propriedade que está abandonada 
e não cumpre sua função social. 

Essas ocupações geram uma tensão entre o direito de posse e de 
propriedade. De um lado as faculdades do proprietário, que, embora 
deseje a posse, não oferece destinação socioeconômica a seu bem, de 
outro os ocupantes que oferecem ao bem destinação social. Dessa for-
ma, quando essa demanda é levada ao judiciário, o magistrado se vê 
diante de um conflito entre um direito fundamental patrimonial (pro-
priedade) e um direito fundamental existencial (moradia).

Frente a um conflito dessa natureza, em que existe oposição entre 
dois direitos fundamentais, é necessário realizar uma ponderação de 
valores dentro do caso concreto, visto que um direito fundamental não 
sobrepõe ou anula outro, mas pode, contudo, ser relativizado. 

O ordenamento jurídico brasileiro faz previsão da desapropriação 
judicial indireta na qual o proprietário pode ser privado de seu imóvel 
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se este for reivindicado por considerável numero de pessoas que possu-
írem por no mínimo cinco anos e houverem realizados obras de interes-
se social. Nessa modalidade de desapropriação, o titular do imóvel re-
cebe justa indenização, fixada judicialmente e paga pelo poder público. 
A desapropriação judicial indireta é uma solução plausível para o caso 
das ocupações coletivas sobre bens privados, pois nessa modalidade se 
reconhece a função social da posse sem anular o direito de propriedade. 
É uma forma de viabilizar o acesso à moradia, valorizando a função 
social da posse e a promovendo o bem-estar social. 

4 CONCLUSÃO

Tecidas tais considerações, concluiu-se, através deste trabalho, que 
a posse é um direito autônomo ao de propriedade, pois suas origens e 
características são distintas. A posse está atrelada à condição humana, 
ao simples ato de existir, enquanto a propriedade é um mecanismo do 
Direito para regular o domínio dos bens pelo homem. Devido a sua li-
gação com a natureza humana, a posse é instituto de extrema relevância 
dentro do meio social, por meio dele tem-se um mecanismo capaz de 
funcionalizar riquezas e contribuir para o bem comum da sociedade. 
Ademais, a posse dá acesso aos bens mínimos para a dignidade da pes-
soa humana como a moradia, por tais motivos, a posse é um direito que 
vai além da questão patrimonial, passa para uma dimensão existencial.

Destarte, quem possui um determinado bem com fins de moradia 
deve ter sua posse tutelada, pois dessa forma resguarda-se um direito fun-
damental social e promove-se a defesa da dignidade da pessoa humana.
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RESUMO

O presente estudo aborda a importância da análise das Demons-
trações Contábeis para evidenciar a situação econômico-financeira-ope-
racional das organizações, além de subsidiar os gestores no processo de 
tomada de decisão. Permite também, que os gestores tenham um maior 
conhecimento dos resultados possíveis a serem alcançados, e ainda, pos-
sibilita assimilar tendências positivas e negativas dentro de um cenário 
organizacional. O objetivo deste estudo foi analisar como os investimen-
tos em inovação afetam a situação econômico-financeiro-operacional 
da Cia ABC, empresa do ramo de lacticínios, levando em consideração 
a alta concorrência e a busca pela efetividade no mercado. Percebe-se, 
atualmente, que os investimentos em inovação são essenciais para a so-
brevivência e efetividade de uma empresa, além de garantir o destaque da 
mesma no mercado altamente competitivo. 
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1 INTRODUÇÃO

Este trabalho teve o objetivo de, por meio da análise das demons-
trações contábeis, uma técnica de interpretação de dados e também uma 
forma de conhecer profundamente a saúde financeira de uma empresa, 
demonstrar como o investimento em inovação impacta a situação econô-
mico-financeira-operacional da organização. A empresa ABC - fundada 
em fevereiro de 2002, na cidade de Sete Lagoas-MG, atua no mercado de 
laticínios. Considerada uma das maiores indústrias de laticínios de Minas 
Gerais, devido a seu porte e atuação de mais de dez anos no mercado. Sua 
produção é composta de iogurtes, bebidas lácteas, petitsuisse, manteiga e 
requeijões. Tal estudo contribuiu para a empresa ter informações relevantes 
para a tomada de decisão, já que, este assunto é um dos mais delicados em 
uma gestão de negócio. Nesta pesquisa, através da análise foi possível ex-
trair dados e transformá-los em informações relevantes acerca da situação 
atual da empresa. Foram utilizados diferentes tipos de pesquisa, classifi-
cadas quanto à natureza, quanto aos objetivos, quanto aos procedimentos 
técnicos para coleta de dados e quanto à abordagem do problema. 
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2 METODOLOGIA

Os dados utilizados no desenvolvimento da pesquisa foram co-
letados internamente na empresa ABC, em meados de fevereiro até 
maio do ano de 2016. Tais dados foram organizados a fim de se calcular 
os índices de atividade, liquidez endividamento e rentabilidade, bem 
como a respectiva interpretação dos dados para responder ao questio-
namento deste estudo.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para Possoli (2012), “Inovação é considerada a prática de explorar 
novas ideias de forma correta. Diante disso, a ideia de algo ser ou não bem-
-sucedido depende do objetivo e dos sujeitos ou organizações envolvidas”.

Segundo Davila, Epstein e Shelton (2007, p. 57-73),
Os tipos de inovação são: Incrementais, Semi-Radicais e Radicais. 
A inovação incremental leva a melhorias moderadas nos produtos 
e processos de negócios em vigor. No outro extremo, a inovação 
radical é o conjunto de novos produtos e/ou serviços fornecidos 
de maneiras inteiramente novas. A inovação semi-radical consegue 
alavancar, no ambiente competitivo, mudanças cruciais inviáveis 
mediante uma inovação incremental. A inovação semi-radical en-
volve mudanças substancial no modelo de negócios ou na tecno-
logia de uma organização, mas não em ambas. A inovação radical 
é aquela mudança significativa que afeta simultaneamente tanto o 
modelo de negócios quanto a tecnologia da empresa. Inovações ra-

dicais normalmente significam mudanças fundamentais no cenário 
competitivo em um setor de indústrias.

Para Padoveze e Benedicto (2010, p.3),
 A análise de balanço ou análise financeira consiste em um processo 
meditativo sobre os números de uma entidade, para avaliação de 
sua situação econômica, financeira e operacional e de rentabilidade. 
Portanto, é parte conclusiva da análise de balanço o julgamento do 
avaliador sobre a situação da empresa e suas possibilidades futuras.

Dentre as técnicas conhecidas para análise das demonstrações 
contábeis tem-se a análise vertical e horizontal. Segundo Padoveze e 
Benedicto (2010, p. 195),

denominamos análise vertical o estudo da participação percentual 
ou de estrutura dos elementos das demonstrações contábeis. Assu-
me-se como 100% um determinado elemento patrimonial que, em 
princípio, deve ser o mais importante, e fase uma relação percentual 
de todos os demais sobre ele. Para o balanço patrimonial, conven-
cionou-se adotar como 100% o total do ativo e do passivo. Para a 
demonstração de resultados, estabeleceu-se adotar como 100% o 
valor do total das receitas de vendas, líquidas dos impostos deno-
minada legalmente receita operacional líquida.

Já a análise horizontal irá comparar os valores de uma mesma con-
ta ou grupo de contas em diferentes exercícios sociais. É necessário, 
para conhecer a evolução das contas ao longo dos anos.

Segundo Marion (2010), é por meio de três pontos que se conhece a 
situação econômica financeira de uma empresa, pontos principais de aná-
lise: a Liquidez (Situação Financeira), Rentabilidade (Situação Econô-
mica) e Endividamento (Estrutura de Capital), estes itens são suficientes 
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para se ter uma visão superficial da empresa. São os três pilares nas deci-
sões empresariais. A situação financeira é a capacidade de pagamento da 
empresa, estrutura de capital é o dinheiro dos proprietários ou financiado-
res e a Econômica é o lucro que a empresa obtém isto é sua rentabilidade.

Os índices de Liquidez representam a capacidade que a empresa 
tem de pagar suas dívidas financiar seu operacional. Essa capacidade de 
pagamento pode ser avaliada, considerando: longo prazo, curto prazo 
ou prazo imediato. (MARION, 2010).

De acordo com Assaf Neto (2008, p. 122), os índices de endi-
vidamento “fornecem, ainda, elementos para avaliar o grau de com-
prometimento financeiro de uma empresa perante seus credores (prin-
cipalmente instituições financeiras) e sua capacidade de cumprir os 
compromissos financeiros assumidos em longo prazo”.

“Os Quocientes de Rentabilidade servem para medir a capacidade 
econômica da empresa, isto é, evidenciam o grau de êxito econômico 
obtido pelo Capital investido na empresa e são calculados com base em 
valores extraídos da DRE e BP.” (RIBEIRO, 2009).

A análise da rotatividade permite conhecer quantos dias a em-
presa demora em média para receber suas vendas, pagar suas comprar 
e renovar seu estoque. Quanto maior for a velocidade de recebimento 
melhor, quanto maior for o prazo de pagamento melhor também. O 
ideal e que a soma do prazo de renovação de estoques e recebimento 
de vendas seja igual ou inferior ao prazo de pagamento de compras. 
(MARION, 2010)

O ciclo operacional é exatamente o tempo de operação da empre-
sa, desde a aquisição de matérias-primas até o recebimento das vendas 
realizadas. (PADOVEZE; BENEDICTO 2010). O Ciclo Econômico, 
de acordo com Padoveze e Benedicto (2010, p. 169),

Caracteriza-se pelo processo de consumo de recursos, produção e entre-
ga do produto ou serviço. Em cada um dos momentos do ciclo econô-
mico há a possibilidade e necessidade de mensuração dos eventos. As-
sim, há a necessidade de mensuração do custo do consumo e estocagem 
dos produtos finais, bem como do valor de venda.

“O Ciclo Financeiro normalmente é diferente do econômico, pois 
os momentos de pagamentos e recebimentos dos valores dos eventos 
econômicos são normalmente prolongados por prazo de pagamento e 
recebimento.”  (PADOVEZE; BENEDICTO, 2010, p. 169).

O índice de atividade é a relação entre ciclo operacional e paga-
mento de fornecedores, o ideal é que a empresa atinja uma posição em 
que a soma do Prazo Médio de Renovação de Estoque com o Prazo 
Médio de Recebimento de Vendas fosse igual ou inferior ao Prazo Mé-
dio de Pagar Fornecedor. (BLATT, 2001).

 A Análise da Solvência visa detectar o estado atual de determi-
nada empresa, ou seja, “medir a saúde financeira”. Utilizando recursos 
estatísticos muitos pesquisadores chegaram a modelos matemáticos ba-
seados em dados contábeis e financeiros a fim de analisar a solvência ou 
insolvência de determinada empresa. (BLATT, 2001).

De acordo com o MODELO DE STEPHEN KANITZ, tem-se: 
F = 0,05A + 1,65B + 3,55C – 1,06D – 0,33E, F = Fator de Insolvência, 
A = Lucro Líquido/Patrimônio Líquido, B = Ativo Circulante + Rea-
lizável em Longo Prazo/Exigível Total, C = Ativo Circulante – Esto-
ques/Passivo Circulante, D= Ativo Circulante/Passivo Circulante, e E 
= Exigível Total/Patrimônio Líquido.
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FIGURA 1 - Escala de Previsão de Insolvência

Levando em consideração a análise vertical percebe-se que a empre-
sa ABC, mantém o mesmo perfil de decisão de investimento no período 
de 2012 a 2014, sendo que a maior representatividade é no Ativo não 
Circulante, conta Imobilizado.

A decisão de financiamento da empresa ABC é representada pelo ca-
pital próprio que possui a maior representatividade do total do Passivo, com 
participação de 44,66% em 2012, 47,67% em 2013 e 47,49% em 2014.

Na análise horizontal a conta que teve maior evolução no Ativo foi 
Caixa e Equivalente de Caixa que de 2013 para 2014 cresceu 319%, e em 
relação ao total do Ativo houve uma involução de 106% de 2012 para 2013 
e uma evolução de 124% para 2014. Já no Passivo, o subgrupo Passivo 
Não Circulante se destacou muito, pois houve uma evolução de 2598% de 
2011 para 2012, tal evolução é exclusivamente da conta Empréstimos e Fi-
nanciamentos de longo prazo que cresceu 2749% no mesmo período. Em 
relação ao Exigível e Capital Próprio evoluíram em 148% em 2012, já em 
2013, houve uma involução em 106% e outra evolução de 124% em 2014. 

QUADRO 1 - Análise horizontal e vertical do Balanço Patrimonial

A Demonstração de Resultados do Exercício nos anos de 2012 
a 2014 apresentou a mesma tendência, à medida que a receita cresceu 
os custos cresceram também na mesma proporção. Na análise vertical, 
percebe-se que os custos dos produtos vendidos e serviços prestados 
representam 62% aproximadamente da receita líquida de vendas, no 
período de 2012 a 2014. E o resultado bruto da empresa ABC tem 
uma representatividade de 37% aproximadamente no mesmo período. 

No que se refere aos índices de liquidez constata-se que houve um 
progresso positivo em todos os índices de liquidez, ou seja, a capacidade 
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da empresa ABC honrar com seus compromissos aumentou no perí-
odo de 2012 a 2014. Através da Liquidez Corrente pode-se dizer que 
para cada R$1,0 de dívida no curto prazo, a empresa dispôs de R$ 1,30 
em 2012, R$ 1,37 em 2013 e R$ 1,38 em 2014.

Quanto a Liquidez Seca tem-se a relação do Ativo Circulante sem 
considerar estoque versus as obrigações de curto prazo, desta forma, para 
cada R$ 1,00 de dívida em 2012 a empresa tem R$ 1,05, e em 2013 tem 
R$ 1,06 e em 2014 R$ 1,08, ou seja, pagas sua dívida e ainda sobra recurso. 

A Liquidez imediata não é tão satisfatória, considerando apenas caixa 
e equivalente de caixa a empresa não possui recursos suficientes para saldar 
os compromissos de curto prazo. Para cada R$ 1,00 de dívida em 2012 ela 
tinha apenas R$ 0,11, em 2013 apenas R$ 0,12 e R$ 0,29 em 2014.

Em relação a Liquidez Geral nos anos de 2013 e 2014, que leva 
em consideração o Ativo Circulante e Realizável em Longo Prazo 
para liquidar o Exigível. A empresa disponibilizava de R$ 0,97 em 
2012, R$ 1,03 em 2013 e R$ 1,10 em 2014 para cada R$ 1,00 de 
dívidas de curto e longo prazo.

Por fim, o Capital Circulante Líquido, que é o capital de giro da 
ABC é aceitável, e evoluiu no período de 2012 a 2014. Em 2012 foi R$ 
3.252, aumentou para R$ 4.178 em 2013 e em 2014 teve outra evolução 
para R$ 5.646.

QUADRO 2 – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Fonte: Dados de pesquisa

Já no que se refere a participação do capital de terceiros sobre os 
recursos totais o resultado deste índice maior que um significa uma 
excessiva dependência de recursos de terceiros. No período de 2012 a 
2014, verifica-se a evolução e involução dessa dependência de Capital 
de Terceiros. Em 2012 a representatividade do mesmo foi de 55,34% 
houve involução para 52,33% em 2013, e em 2014 praticamente não 
alterou, houve a representatividade de 52,52%.

Em relação a composição do endividamento percebe-se uma evo-
lução da dívida de curto prazo. Em 2012 a significância da dívida de 
curto prazo era 70,54%, e nos anos seguintes essa relação aumentou, 
passou a 74,11% em 2013 e 78,55% em 2014.

Levando em consideração a Imobilização do Patrimônio Líquido 
foram investidos 110,23% do Patrimônio Líquido no Ativo Perma-
nente em 2012, reduziu para 98,71% em 2013 e reduziu novamente 
para 91,14% em 2014.

O Endividamento Geral representa a capacidade de a empresa pa-
gar suas dívidas com o Patrimônio Líquido, sendo que sua capacidade 
em 2012 foi de 123,91%, em 2013 reduziu para 109,78% e aumentou 
em 2014 para 110,59%. 

O Endividamento Financeiro representa o endividamento com 
Empréstimos em relação ao Capital Próprio. Esse índice foi 72,10% 
em 2012, e houve uma redução satisfatória para 2013, passou a repre-
sentar 52,37% e aumentou no ano seguinte para 61,47% (2014).

 Tendo como base Imobilização dos recursos não correntes tem - 
se que os recursos não correntes que foi investido no Ativo Permanente 
em 2012 representou 80,75%, essa relação diminuiu nos anos de 2013 
e 2014, foram, 76,86% e 73,66%, respectivamente. 
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QUADRO 3 – ÍNDICES DE ENDIVIDAMENTO

 Fonte: Dados de pesquisa

Tendo como base os índices de rentabilidade, constata-se que em re-
lação ao giro do ativo para cada R$ 1,00 investido tem se alcançado no 
operacional, ou seja, na receita com vendas R$ 2,71 em 2012, R$ 2,52 em 
2013 e 2,56 em 2014. O que representa a eficiência na utilização dos ativos.

A Rentabilidade do Ativo é a relação do lucro com seus investi-
mentos (ativo), ou seja, mede a eficiência da gestão da companhia na 
geração dos lucros através dos investimentos totais realizados. Para a 
cada R$ 1,00 investido no ativo a empresa obteve de retorno 20,35% 
em 2012, 16,99% em 2013 e 19,29% em 2014. 

Em relação a rentabilidade do PL este índice demonstra os ganhos 
obtidos pelos investimentos realizados pelos sócios, que representou de 
retorno 43,21% em 2012, 36,76% em 2013 e 40,56% em 2014 do total 
investido no PL.

O percentual de lucro sobre o faturamento é demonstrado através 
da Margem Líquida, que variou de 6,75% a 7,54% no período de 2012 
a 2014. Isto é 7,51% em 2012, 6,75% em 2013 e 7,54% em 2014.

QUADRO 4 – ÍNDICES DE RENTABILIDADE

Fonte: Dados de pesquisa

Os índices de atividade são muito importantes para a administra-
ção de uma empresa. O prazo de recebimento, por exemplo, quando 
menor melhor, pois a empresa terá recurso em caixa mais rápido para 
cumprir com suas obrigações. A ABC em 2012 recebeu de seus clientes 
com aproximadamente 38 dias, e nos anos seguintes houve a redução 
deste prazo. No ano de 2013 reduziu para 37 dias aproximadamente e 
em 2014 diminuiu ainda mais para 35 dias aproximadamente.

O prazo para pagamento de fornecedor deve ser maior que o ciclo 
operacional – é o prazo de renovação de estoques mais o prazo de rece-
bimento de clientes. Em 2012 o prazo para pagamento de fornecedor 
foi em média de 35 dias, e neste mesmo ano seu ciclo operacional foi de 
aproximadamente 63 dias, portanto ficou mais de 27 dias a descoberto. 
Em 2013 a empresa pagou fornecedor com 43 dias em média e seu ciclo 
operacional praticamente não variou foi de 64 dias aproximadamente e 
novamente ficou a descoberto mais de 21 dias. Em 2014 esse cenário não 
alterou o ciclo operacional foram 65 dias aproximadamente e houve pa-
gamento de fornecedor com 32 dias aproximadamente. Então o período 
a descoberto foi ainda maior que nos anos anteriores, mais de 32 dias.

E quanto a renovação do estoque, tanto mais vezes renovar me-
lhor, isso significa que o operacional da empresa está satisfatório. No 
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período de 2012 a 2014 o período máximo de renovação dos estoques 
da empresa foi de 30 dias. Em 2012 foi 24 dias, houve um aumento em 
2013 para 27 dias e 2014 aumentou para 30 dias.

O ideal é que o índice de atividade da empresa seja igual ou infe-
rior a 1, isso demonstra que a empresa possuiu uma gestão eficiente de 
prazos. A empresa ABC por sua vez no período de 2012 a 2014 obteve 
em todos os anos índices superiores a 1. 

Desta forma, percebe que não há uma gestão satisfatória de prazos 
a empresa paga fornecedor antes mesmo de renovar seus estoques e 
receber de seus clientes, isso acarreta em caixa deficitário. 

QUADRO 5 – ÍNDICES DE ATIVIDADES

Fonte: Dados de pesquisa

QUADRO 6 – ÍNDICES DE ATIVIDADES

Fonte: Dados de pesquisa

Tendo como base o termômetro de Kanitz a empresa ABC apre-
sentou um resultado de solvência que é crescente no período de 2012 a 
2014. Quando mais distante a empresa estiver do estado de penumbra 
melhor, a Cia ABC pode se dizer que está em uma posição satisfatória. 

Índices de Insolvência: Termômetro de Kanitz

2012 - F = 0,05A + 1,65B + 3,55C – 1,06D – 0,33E = 
0,0191+1,6086+3,7399-1,3786-0,4089= 3,50

2013 - F = 0,05A + 1,65B + 3,55C – 1,06D – 0,33E = 
0,0173+1,7008+3,7616-1,4470-0,3623= 3,67

2014 - F = 0,05A + 1,65B + 3,55C – 1,06D – 0,33E = 
0,0184+1,8170+3,8333-1,4576-0,3649= 3,85

FIGURA 2 – Índices de Insolvência: Termômetro de Kanitz

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A empresa realizou inovação incremental, e através destes inves-
timentos a empresa alcançou a efetividade e competitividade no mer-
cado. Tais investimentos são significativos, o imobilizado, por exemplo, 
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que recebeu investimentos representou no período de 2012 a 2014 pra-
ticamente 50% de todo seu Ativo. 

O Resultado do Exercício da Companhia foi mantido no período 
de 2012 a 2014 as alterações não foram significativas, portanto entende-
-se que as estratégias utilizadas pela empresa através dos investimentos 
em inovação resultaram na garantia de um resultado satisfatório. O Re-
sultado Bruto da ABC no mesmo período, praticamente não alterou. O 
comportamento das receitas e dos custos é o mesmo. O ideal seria que 
os custos aumentassem em uma proporção inferior às receitas, mas por 
outro lado a empresa conseguiu alcançar um resultado positivo.

 Percebe-se que o Ciclo operacional da Cia. ABC é superior ao 
prazo de pagamento de fornecedores, desta forma há desembolso de 
caixa para honrar com seus compromissos antes da renovação dos esto-
ques e recebimento de clientes. Devido ao endividamento da mesma de 
curto prazo representar mais de 50% do endividamento total é impres-
cindível que a ABC faça uma melhor gestão dos prazos e consequente-
mente haverá um melhor índice de atividade. 

Em contrapartida, os índices de Liquidez Corrente, Liquidez Seca 
e Capital Circulante Líquido no período de 2012 a 2014 foi muito 
satisfatório, demonstrou que a Companhia tem capacidade financeira 
de liquidar seu endividamento de Curto Prazo. E a Liquidez Geral nos 
anos de 2013 e 2014 demonstrou capacidade de honrar com os com-
promissos de longo prazo também. Além disso, a ABC também teve 
um resultado de solvente no termômetro de Kanitz.
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MEDIAÇÃO JUDICIAL: PROGRESSO OU RETROCESSO PARA O SISTEMA JUDICIÁRIO BRASILEIRO?

Adimara Félix de Souza1

Clayton Rosa de Resende2

RESUMO

Este trabalho buscou analisar a Mediação Judicial, que é um método 
de resolução de conflitos, no qual um terceiro imparcial auxilia as partes 
em controvérsia a retomarem a comunicação, para que elas possam ela-
borar, em conjunto, uma solução. Trata-se de um método antigo que pre-
cedeu à própria jurisdição e ao processo. Entretanto, com o monopólio 
estatal e o processo cultural que fomentou na sociedade uma “Cultura do 
Litígio”, a Mediação foi pouco utilizada. Ocorre que, em 2015, o orde-
namento jurídico brasileiro sofreu uma mudança com o advento de duas 

1Graduanda em Direito pelo Centro Universitário de Sete Lagoas – UNIFEMM. E-mail: adimaraf@yahoo.com 
2Mestre em Direito Privado pela PUC Minas. Juiz de Direito do Estado de Minas Gerais - Titular da 5ª vara de Família de Belo Horizonte. Professor da 
graduação e pós-graduação do curso de Direito do Centro Universitário de Sete Lagoas.

relevantes leis, o Novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015), 
que traz como um de seus preceitos fundamentais a solução pacífica de 
controvérsias e a Lei da Mediação (Lei n. 13.140/2015), que tem como 
objetivo consolidar as previsões do novo codex. Essas mudanças implan-
taram no Brasil o sistema multiportas de resolução de conflitos. 

Palavras-chave: Conflitos; Solução pacífica de controvérsias; Novo Código 
de Processo Civil; Lei da Mediação.
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1 INTRODUÇÃO

O conflito permeia o ser humano e sua existência. O homem em 
sua vida em sociedade está em constante contato interpessoal e nessa 
convivência, na busca por se autoestabelecer perante os outros, gera 
conflitos em diversas proporções.

Os conflitos são essenciais ao processo de mudança e de evolução. 
Sucede-se que, desde a antiguidade até os dias atuais, as contendas são 
tratadas por um viés negativo, que somado a perda da capacidade das 
partes de se comunicarem acabam não encontrando soluções.

Resolver os litígios sempre foi uma busca dos povos que foram 
desenvolvendo métodos que perpassam desde o uso da força privada – 
Autotutela – até o monopólio estatal da jurisdição e do processo.

Com o advento da Modernidade e o mundo globalizado, as re-
lações sociais se tornaram mais voláteis e as pessoas, paulatinamente, 
perderam a capacidade de comunicação, o que levou ao surgimento de 
uma quantidade cada vez maior de divergências.

A partir do momento em que o Estado passou a ser o detentor 
do poder de “dizer o direito”, as pessoas passaram a recorrer ao Poder 
Judiciário, para que este apresentasse uma solução de mérito que solu-
cionasse os problemas.

Assim, a procura pelo Poder Judiciário para a conclusão dos li-
tígios arraigou-se no ideário brasileiro, o que se passou a chamar de 
“Cultura do litígio” ou “Cultura da sentença” e culminou numa crise do 
sistema, pelo excesso de demandas, pela ineficácia dos métodos, pela 
mentalidade dos atores do processo. (CONJUR, 2016)

Um ponto relevante refere-se ao fato de que o judiciário, na gran-
de maioria das vezes, oferece uma decisão à lide, conforme lhe foi 

apresentada, mas não resolve a real controvérsia entre os litigantes, que 
está além da demanda.

Dessa maneira, de forma a tentar resolver as demandas, passou-se 
a fomentar a utilização de métodos alternativos de solução de contro-
vérsias, sem, no entanto, se afastar a prestação jurisdicional. Almejando 
reestabelecer a comunicação entre as partes o ordenamento jurídico 
tem fomentado, pois, a autocomposição.

Há, portanto, a Mediação Judicial, enfoque desta pesquisa, que 
vem conquistando espaço no ordenamento jurídico brasileiro. Em 
2015, inclusive, ela foi palco de duas legislações muito importantes, 
quais sejam o Novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/15) e 
a Lei da Mediação (Lei n. 13.140/2015), que podem representar um 
avanço ao acesso à justiça e a tutela de diretos.

Entretanto, apesar de as legislações serem novas, a Mediação é um 
método antigo e a tentativa de sua implantação na realidade do judiciá-
rio nacional já era projeto do Conselho Nacional de Justiça em parceria 
com o Ministério da Justiça há algum tempo (BRASIL, 2010). Projeto 
este que enfrentou e ainda enfrenta muitos obstáculos, os quais se farão 
analisar. (AZEVEDO, 2012)

A Mediação trabalha diretamente com as pessoas que estão litigan-
do, tentando restabelecer a comunicação entre elas, para que pacificado 
o conflito elas estabeleçam uma solução ao seu litígio. Para que isso seja 
possível e viável, faz-se necessário tempo e a presença de mediadores ca-
pacitados. Partindo dessas peculiaridades da Mediação Judicial, espera-se 
com a presente pesquisa compreender um pouco melhor este instituto e 
como ele se estabelecerá enquanto instrumento processual.

Este estudo objetiva, enfim, entender como as mudanças no orde-
namento jurídico para inclusão efetiva da Mediação Judicial refletirão 
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na realidade do judiciário brasileiro: se a Mediação Judicial virá como 
um instrumento à solução mais célere e eficiente das lides ou se repre-
sentará um obstáculo que conduzirá a uma morosidade ainda maior dos 
processos, ou mesmo se o Brasil compreenderá o instituto e dará a ele a 
devida atenção e cuidado.

2 METODOLOGIA
Inicialmente, foi adotada a técnica de pesquisa teórica que con-

siste em pesquisa de dados primários e secundários, salientando-se as 
pesquisas doutrinárias em revistas especializadas, meios eletrônicos, 
jurisprudências, legislações, entre outros.

O trabalho se desenvolveu utilizando-se da vertente metodológica ju-
rídico-sociológica, pois, examinou em que medida a mudança ocorrida pelas 
leis, que afirmam a Mediação, vem influenciando na aplicação do Direito. 

A dogmática também esteve presente no desenvolvimento deste, 
pois perpassa a análise e interpretação dos dispositivos legais inerentes 
à temática do trabalho. 

Da mesma forma, a vertente teórico-jurídica foi utilizada na medida 
em que a pesquisa também se apoiou na revisão bibliográfica para ana-
lisar e compreender as modificações e suas implicações, bem como suas 
causas, caminhando pela história do Instituto e dos seus antecessores.

Quanto à abordagem, a pesquisa teve natureza qualitativa, uma 
vez que se fez uma análise mais aprofundada do tema em questão, bus-
cando interpretar os dados expostos. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para a compreensão do instituto da Mediação Judicial, faz-se 
mister esclarecer em um primeiro momento as teorias que embasam e 
justificam a tentativa de implantação do método de solução pacífica de 
controvérsias no ordenamento jurídico brasileiro.

Assim, fez-se necessário estudar a Teoria do Discurso, de Haber-
mas (2002). Este autor apresenta a Teoria do Discurso como o terceiro 
modelo de normativo de democracia, ao lado da concepção liberal e da 
concepção republicana.Esse terceiro modelo se constrói por meio de 
uma política deliberativa embasada nas condições de comunicação e 
procedimento consoante às quais o processo político considera-se ca-
paz de atingir resultados racionais, tem-se, pois, que:

a teoria do discurso conta com a intersubjetividade mais avançada 
do presente em processos de entendimento mútuo que se cum-
prem, por um lado, na forma institucionalizada de aconselhamentos 
em corporações parlamentares, bem como, por outro lado, na rede 
de comunicação formada pela opinião pública de cunho político. 
Essas comunicações sem sujeito, internas e externas às corporações 
políticas e programadas para tomar decisões, formam arenas nas 
quais pode ocorrer a formação mais ou menos racional da opinião 
e da vontade acerca de temas relevantes para o todo social e sobre 
matérias carentes de regulamentação. A formação da opinião que se 
dá de maneira informal desemboca em decisões eletivas institucio-
nalizadas e em resoluções legislativas pelas quais o poder criado por 
via comunicativa é transformado em poder administrativamente 
aplicável. (2002, p. 280 e 281)
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A sociedade moderna vive o seu dia-a-dia frente a constantes e 
incontáveis mudanças, que resultam em desenvolvimento humano, tec-
nológico, intelectual, social, cultural, mas também é fonte de conflitos.

Segundo Chamon Junior (2007), a Modernidade é um processo 
contínuo, podemos remeter nesse pondo ao autor Bauman (2001), que 
diz que o processo de modernização social é a tentativa de desconstruir 
os paradigmas (‘sólidos’), de uma sociedade centrada e estamental, para 
a construção de um mundo novo. 

Na dita Modernidade, cada sistema assume um papel, que lhe 
é próprio e peculiar e, assim, o Direito se estabelece como um siste-
ma autônomo e interdependente. Na visão de Chamon Junior (2007) 
acerca da Teoria do Discurso, tem-se que esta tenta superar a cisão, 
na discussão filosófica da Modernidade, entre real e ideal entre “for-
malismo” e “materialismo”; na perspectiva dessa teoria a “forma” é co-
-implicada no “conteúdo”. Como afirma o autor (2007, p. 228) “So-
mente quando se garantem procedimentos institucionalizados para 
a produção legítima do Direito é que podemos pretender construir 
legitimamente o Direito! ”. 

Desse modo, a legitimidade do Direito está ligada à sua constru-
ção por um processo democrático. 

Há, ainda, quatro ideias indissociáveis, para a garantia da efetivi-
dade das instituições sociais, quais sejam: a Democracia, o Estado de 
Direito, a Constituição e os Direitos Fundamentais.

Na busca pela construção legítima do Direito, o Novo Código de 
Processo Civil traz como premissa básica, em seu artigo primeiro, o 
processo civil constitucional, nos dizeres do legislador: 

Art. 1º O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado 
conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na 
Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as 
disposições deste Código. ” (BRASIL, 2015a).

O Código de Processo Civil se estabelece como fonte normativa 
de um sistema funcionalmente diferenciado que, seguindo a tendência 
moderna, coroa a constitucionalização do próprio processo. E, nesse 
ínterim, o professor Nunes (informação verbal)3 evidencia que estudar 
o novo código significa entender o seu sistema.

Foi inserida no novo codex a Teoria da Cooperação, apresentada 
pelo doutrinador Nunes (informação verbal)4. Trata-se de uma coope-
ração normativa e não ético-solidária (porque seria uma utopia). É um 
conjunto de deveres mútuos entre partes, juízes e auxiliares do juízo.

Nessa construção de um processo em coparticipação, em colabo-
ração entre as partes, o Novo Código de Processo Civil incentiva à 
solução consensual dos conflitos, conforme se extraí: 

Art. 3º Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão 
a direito.
§ 1º É permitida a arbitragem, na forma da lei.
§ 2º O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consen-
sual dos conflitos.
§ 3º A conciliação, a mediação e outros métodos de solução con-
sensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, 
defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive 
no curso do processo judicial. (BRASIL, 2015)

Sob essa nova perspectiva, o Código de Processo Civil também prevê a 

3Palestra ministrada por Dierle Nunes, na Associação dos Advogados da Caixa Econômica Federal, em Belo Horizonte, em 30 de outubro de 2015.
4Palestra ministrada por Dierle Nunes, no Centro Universitário de Sete Lagoas - UNIFEMM, em Sete Lagoas, em 3 de novembro de 2015.
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realização de uma audiência de conciliação ou mediação, no limiar do pro-
cesso, na tentativa de que as partes retomem a comunicação e se possível, re-
solvam suas questões por meio da auto composição. Nos termos do art. 334:

Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o 
caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiên-
cia de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 
(trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) 
dias de antecedência (...). (BRASIL, 2015)

Ocorre que, quando às partes recorrem ao poder judiciário está 
estabelecido entre elas um conflito que, na maioria das vezes, vai além 
da lide exposta nos autos. 

Dessa maneira, para tentar alcançar uma resposta adequada ao 
questionamento apresentado neste trabalho, tem-se que buscar com-
preender a Teoria do Conflito, trabalhada por vários autores e apresen-
tada no “Manual de Mediação Judicial”, material elaborado por inicia-
tiva do Ministério da Justiça em parceria com o Conselho Nacional de 
Justiça, bem como tentar compreender se a atual forma de prestação 
jurisdicional, centrada na figura do Estado, resolve o de fato conflito, 
para além da lide apresentada à jurisdição.

(...) a maioria dos estudos existentes indica que a satisfação dos 
usuários com o devido processo depende fortemente da percep-
ção de que o procedimento foi justo. Outra importante conclusão 
foi no sentido que a participação do jurisdicionado na seleção dos 
processos a serem utilizados para dirimir suas questões aumenta 
significativamente essa percepção de justiça. De mesma forma, a 
incorporação pelo Estado de mecanismos independentes e pa-
ralelos de resolução de disputas aumenta a percepção de confia-
bilidade (accountability) no sistema. (AZEVEDO, 2012, p. 23)

Por isso, ao inserir a mediação no contexto do novo código, o legis-
lador possibilita a construção de uma solução mais efetiva ao conflito 
vivenciado pelas partes e não apenas, uma resposta estatal ao litígio, 
como ocorre hoje na realidade de nossos tribunais. Isso por que:

A mediação (...) não se esforça em neutralizar as diferenças para re-
solver apenas o que é juridicamente relevante. A tarefa é outra, e para 
além. Ela envolve uma percepção das diferenças, a altivez da voz dos 
sujeitos envolvidos, mas, a um só tempo e nada romantizado, envolve 
o enfrentamento das dores, dos dissabores, das perdas. A mediação, 
ao contrário do que a expressão ganhar-ganhar pode sugerir, não se 
situa no lugar do ideal, da perfeição, ou da plenitude. Como todo 
sistema de resolução de conflitos, ela envolve uma responsabiliza-
ção dos envolvidos e a generosidade de ceder ou assumir a falta, ela 
envolve carências e necessidades. Seu espaço é o da contingência. O 
conflito, antes de ser preliminarmente domesticado por uma forma 
normativa padrão, vai aparecendo com todas as cores, com suas nu-
ances, sem disfarces. No sistema judicial, há uma transferência de 
responsabilidade para o Estado, das suas próprias expectativas de 
resolução, de modo que uma parte que sai vencida constantemente 
transfere para juízes e advogados o insucesso de sua empreitada. A 
resolução do conflito, assim, não significou um aprendizado, não sig-
nificou uma tomada de posição e responsabilidades.

É no sentido de uma aprendizagem que mediação é também trans-
formação. É ação, ethos compartilhado. É a busca de sentido para 
a vida e para o mundo, é transformação do conflito em aprendiza-
do. “A mediação precisa ser entendida, vivida, acionada com outra 
cabeça, a partir de outra sensibilidade, refinada e ligada com todas 
as circunstâncias, não só do conflito, mas do cotidiano de qual-
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quer existência. Quem vai mediar, precisa estar ligado com a vida” 
(SPENGLER; PINHO. 2013 p. 8).

O problema é que a Mediação Judicial demanda profissionais ca-
pacitados para reestabelecer a comunicação entre as partes, além de 
uma reorganização judiciária, nesse sentido: 

Por mais integra, verdadeira, ou construtiva que seja a norma 
constitucional instigadora da harmonia social e da solução pa-
cífica de controvérsias, se não houver adequada administração de 
tribunais e órgãos públicos para sua realização, essa norma passa a 
ser um texto morto ou mero indicativo de hipocrisias legislativas. 
Isso porque, por melhor que seja a norma o mau aplicador (ou 
gestor) sempre pode extinguir sua eficácia e com isso seu poten-
cial de transformação social – em especial quando se trata de con-
ciliação, mediação e outras formas autocompositivas de resolução 
de disputas. (AZEVEDO, 2102, p. 14)

Portanto, é relevante destacar que a solução do problema do Poder 
Judiciário não está em um método de solução pacífica de controvér-
sias. Os atores do processo entendidos como magistrados, advogados, 
partes, auxiliares do juízo e a sociedade de forma geral, terão que se 
abrir a utilização do instituto e, além disso, respeitar os limites do caso 
concreto e da dimensão do conflito.

4 CONCLUSÃO
 
A Mediação é um instituto rico, que possui um grande potencial 

a ser explorado pelos cidadãos brasileiros na resolução dos conflitos.
Ocorre que, para sua inserção efetiva como método de solução de 

conflitos, é necessário muito mais do que uma inclusão no ordenamen-
to jurídico. É indispensável tempo, presença de profissionais capacita-
dos, além disso, é imprescindível que os atores do processo e a socie-
dade como um todo se mantenham receptivos à mudança, inclusive de 
mentalidade. É fundamental, pois, uma modificação cultural.

No entanto, talvez, a solução da lide não seja em primeiro plano 
o maior benefício da Mediação, mas sim a retomada da comunicação 
entre as partes. Obviamente a Mediação não irá resolver tudo, to-
davia se bem utilizada, respeitando seu método e seus princípios, será 
uma importante ferramenta.

Ora, a Mediação Judicial será um progresso ou um retrocesso para 
o Sistema Judiciário? Forçoso concluir que a resposta perpassa por vá-
rios fatores. Pode se asseverar que, se a Mediação Judicial será conside-
rada num futuro próximo um progresso ou um retrocesso na forma de 
solucionar os problemas, só o tempo poderá dizer. As controvérsias não 
desaparecerão, mas o tempo irá mostrar se serão transformadas pelo 
novo Instituto que paira o mundo forense.
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O PAPEL DA CONTABILIDADE NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO

Fabiana Araújo Ferreira1

Margareth Marques dos Santos2

RESUMO

O presente estudo abordou a prestação de contas de convênio, que 
é a fase final na qual se comprova como realmente foi gasto o recurso 
recebido do convênio, que é uma transferência voluntária da União para 
os Estados e Municípios, que possui o objetivo de investir no desenvol-
vimento do município e melhorias na sociedade. O estudo utilizou-se de 
pesquisas bibliográfica, documental e qualitativa e se chegou à conclusão 
que o contador participa de processos anteriores à prestação de contas de 
convênio e não do processo final, além de constatar que a sua participação 
na prestação de contas não é necessária para poder finalizar o convênio. 

Palavras-chave: Transferências Voluntárias; Contabilidade Pública; 
Recursos Públicos.

1Graduada em Ciências Contábeis pelo Centro Universitário de Sete Lagoas. E-mail: fabiih.araujo@hotmail.com
2Docente do curso de Ciências Contábeis do Centro Universitário de Sete Lagoas – UNIFEMM. E-mail: margareth.santos@unifemm.edu.br

1 INTRODUÇÃO

O convênio é uma das formas de transferir os recursos da União 
para os municípios, Estados ou Distrito Federal, classificado como uma 
transferência voluntária, com o objetivo de desenvolver atividades de 
interesse comum, além de possibilitar um grande crescimento de in-
vestimento tanto nos Estados como nos municípios. É constituído por 
diversas etapas e uma das primordiais é a prestação de contas. Ainda 
pode-se acrescentar com Piscitelli (2003, s.p.) que,

a importância dos convênios é muito grande na estrutura de um Es-
tado Federal, mormente quando a União, no caso brasileiro, tem, des-
proporcionalmente, mais recursos destinados do orçamento do que 
os demais Entes políticos. É justamente o convênio que faz o equilí-
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brio federativo, através da transferência desses recursos da União para 
os estados e municípios, ainda que de maneira voluntária (não obri-
gacional). [...] Assim, são os convênios decorrentes de transferências 
federais que possibilitam que investimentos sejam feitos na maioria 
dos estados e municípios brasileiros, como reforma de escolas, apare-
lhamento de bibliotecas, construção de cisternas, etc.

A prestação de contas é uma etapa em que se organizam e apre-
sentam-se documentos que possam comprovar a utilização do recur-
so, demonstrando como foram aplicados, e, quando isso não ocorre 
há consequências para o município, como, por exemplo, o bloqueio de 
recebimento de novos recursos e a devolução dos valores recorridos.

Agregando ainda o que diz na Constituição Federal (1988, art.70 – 
Parágrafo Único),

Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou priva-
da, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, 
bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, 
em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária.

Com isso, pode-se confirmar que a prestação de contas é uma 
doutrina constitucional e por isso sua isenção não depende da vontade 
das partes, podendo ainda ocorrer a Tomada de Contas Especial que 
conforme Basto Neto (2007, p.157),

é um processo administrativo, instaurado pela autoridade admi-
nistrativa competente, quando se configurar omissão no dever de 
prestar contas, a não comprovação da aplicação de recursos repas-
sados pela União, da ocorrência de desfalque ou desvio de dinheiro, 

bens e valores públicos, ou, ainda, da prática de qualquer ato ilegal, 
ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário. 

Para conseguir ter um controle e um bom entendimento dos docu-
mentos públicos tanto financeiros quanto orçamentários, pode-se dizer 
que a contabilidade tem como alvo o controle e a gestão dos recursos 
públicos e se preocupa em demonstrar como esse dinheiro foi arrecadado 
e como ele foi aplicado. Além do mais, ajuda a esclarecer e demonstrar a 
real situação da instituição, evidenciando ainda confiança e transparên-
cia. Com isso, a contabilidade consegue fornecer informações fidedignas 
que podem ser utilizadas pelos gestores para tomada de decisão, além de 
informar aos órgãos se está cumprindo com sua legislação. Complemen-
tando ainda, a contabilidade,

assegura que para que haja efetivo controle da execução orçamentária 
e financeira é indispensável à função da contabilidade no sentido de 
prestar informações que representem fidedignamente a realidade eco-
nômico-financeira e patrimonial do conjunto dos órgãos e entidades 
públicas. (OLIVEIRA3, 2007, apud CRUZ; FERREIRA, 2008, p.2).

Além disso, Moraes (2009 p.55), afirma que
A utilização da contabilidade é fundamental para o gerenciamento 
da organização, tanto no processo de captação de recursos, quanto 
na transparência na aplicação desses, essencial para a confiabilidade 
por parte dos doadores e financiadores da entidade. Para prover esse 
processo, a prestação de contas representa a principal ferramenta. 

Mediante esse contexto, surgiu a necessidade de descobrir qual o 
papel da contabilidade na prestação de contas de um convênio. Para 

3OLIVEIRA, E.C. Um estudo sobre a utilização do orçamento participativo como instrumento de maior compreensibilidade dos informes contábeis pela 
população: o caso da Prefeitura de Maceió/ AL. 2007. 142f. Dissertação (Mestrado em Ciências Contábeis). Programa Multiinstitucional e Inter-Regional 
de Pós- graduação em Ciências Contábeis. UnB/UFPB/UFPE/UFRN, Recife, 2007.  
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promover um bom entendimento, o estudo teve como objetivo geral, 
identificar o papel da contabilidade na prestação de contas de convê-
nio, e, como específico, coletar dados referentes ao assunto em sítios 
eletrônicos, bem como a aplicação de uma entrevista na Prefeitura X, 
direcionada ao contador e às pessoas relacionadas à prestação de contas.

2 METODOLOGIA

Para atingir o objetivo deste artigo, foi utilizada a pesquisa bi-
bliográfica, documental. Além da pesquisa exploratória e qualitativa. 
A pesquisa bibliográfica foi feita a partir do levantamento de referên-
cias teóricas já publicadas por meios escritos e eletrônicos, como li-
vros, artigos científicos, páginas de web sites. (FONSECA4 2002, apud 
GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p.37).

A pesquisa documental foi realizada na Prefeitura X, e a pesquisa 
exploratória teve como base a entrevista ao contador e à gerente res-
ponsável pela prestação de contas de convênio. A análise baseou-se na 
interpretação dos dados, sendo, portanto, qualitativa.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

De acordo com a entrevista realizada com o contador e à gerente de 
prestação de contas de convênio, percebeu-se que os convênios celebrados 
pela Prefeitura X possuem uma grande importância na sociedade por ser 
uma ferramenta que possibilita o investimento onde ele é executado.

4FONSECA, J. J. S.Metodologia da pesquisa científica. Fortaleza: UEC, 2002. Apostila.

Com base nas perguntas elaboradas sobre as disposições legais do 
convênio, ambos responderam que o setor contábil não participa da for-
mulação e celebração do convênio, nem mesmo na sua execução. Mas, 
o contador verifica se o termo de convênio e o plano de trabalho estão 
realmente sendo cumpridos; pois a secretaria que executa o convênio faz 
uma solicitação de material, serviços ou obras e envia ao setor de contabi-
lidade, onde é realizada a conferência da mesma com o plano de trabalho.

Com a pergunta: “Na realização das despesas previstas no plano de 
trabalho, o setor contábil participa da emissão de empenho, liquidação 
e pagamento? ”, ambos responderam que sim, e que depois de encerrar 
o processo licitatório, ele é encaminhado para a contabilidade que o en-
via para a secretaria executora. Após isso, a secretaria executora envia a 
nota fiscal para a contabilidade, para ser feita a liquidação, e por último 
à contabilidade envia à tesouraria, para que seja efetuado o pagamento.

Já no processo de prestação de contas de convênio da Prefeitura X, 
ambos falaram que o setor responsável é o setor de prestação de contas da 
contabilidade, e sua prestação de contas final e parcial se diferem somen-
te pelo fato de que a final é realizada após 60 dias do término da vigência 
do convênio e que nela se faz a devolução do saldo e o preenchimento de 
outros anexos que não são enviados na prestação de contas parcial, pois 
essa só acontece quando o recurso vem em mais de uma parcela. 

Segundo os entrevistados, a prefeitura nunca deixou de encami-
nhar nem prestar contas de algum convênio, pois quando a prestação 
não ocorre no prazo previsto o município fica inadimplente e tem que 
devolver todo o recurso recebido acrescido de juros e rendimentos, e 
ainda fica sem as parcelas subsequentes, podendo ainda ser cancelado o 
convênio quando se tratar da prestação de contas parcial.
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Quando acontece a Tomada de Contas Especial, fica responsável 
pela sua elaboração a CGU ou outro órgão Federal se for convênio 
Federal e a Secretaria que firmou o contrato do convênio quando o 
convênio é Estadual, o que se diferencia é que os recursos federais mes-
mo sendo enviados em parcelas, sempre serão prestados contas no final 
da vigência do convênio, já os recursos estaduais quando enviados em 
parcelas presta-se contas parcialmente.

Observando a relação da contabilidade na prestação de contas do 
convênio, pode-se perceber que o contador não tem um vínculo dire-
to com esse serviço, mesmo sendo o setor de prestação de contas da 
contabilidade responsável pelo término da prestação, compreende que 
o contador tem como objetivo maior prestar contas para o TCU –Tri-
bunal de contas da União, onde é feita uma fiscalização da gestão dos 
recursos públicos recebidos.

4 CONCLUSÃO

A presente pesquisa teve como objetivo principal examinar qual o pa-
pel da contabilidade na prestação de contas de convênio da Prefeitura X.

Durante as entrevistas feitas ao contador e à gerente de prestação 
de contas, percebeu-se que o contador tem menos intimidade com o 
processo, apesar de a prestação de contas ser feita no setor de contabili-
dade, ela não está vinculada diretamente à contabilidade. 

Desde a celebração do convênio até o seu processo final, obteve-se a 
visão de que a participação do contador é mínima, pois ele participa so-
mente ao verificar se o termo de convênio e o plano de trabalho estão sendo 
cumpridos, e participa da emissão de empenho, liquidação e pagamento. 

A prefeitura X sempre teve uma grande responsabilidade em prestar 
contas de convênio no tempo certo, pois o município nunca ficou inadim-
plente, além de não ter participado de nenhuma Tomada de Contas Especial.

Pode-se concluir que o contador não possui uma função primor-
dial na prestação de contas, mas tem participação em algumas fases 
antes de se finalizar o convênio. Notou-se também que o contador pos-
sui muitas responsabilidades na prefeitura, porém ele possui um foco 
maior na prestação de contas do município do que na de convênio.
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OFICINAS DO PARQUE ESTADUAL DO SUMIDOURO (PESU) APLICADAS NO MONUMENTO 
NATURAL ESTADUAL DA GRUTA REI DO MATO COMO ESPAÇO DE EDUCAÇÃO NÃO-FORMAL EM 
CIÊNCIAS PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II

Mateus Gonçalves de Abreu¹
Camila Palhares Teixeira²

RESUMO

Considerou-se neste trabalho, determinadas oficinas do Parque 
Estadual do Sumidouro (PESU) como possíveis espaços não-formais 
de educação. Estas foram reproduzidas no Monumento Natural Esta-
dual da Gruta Rei do Mato, possibilitando a realização deste trabalho 
com duas turmas de 6º ano do Ensino Fundamental de uma escola 
pública da cidade de Sete Lagoas – MG. A partir da execução das ofici-
nas, avaliou-se, estatisticamente, o rendimento de ambas as turmas, vis-
to que apenas uma teve contato prévio com aula teórica expositiva (for-
mal) sobre os assuntos. Foi considerado o conhecimento prévio de cada 
uma antes da intervenção metodológica. Através de análises estatísticas 
do rendimento de cada turma, os resultados foram comparados para 
constatação da possível eficácia das oficinas como espaços não-formais 
1Graduando em Licenciatura em Ciências Biológicas pelo Centro Universitário de Sete Lagoas. E-mail: teugoncalves2011@hotmail.com
2Doutora em Ecologia, Conservação e Manejo da Vida Silvestre pela Universidade Federal de Minas Gerais. E-mail: camila.teixeira@unifemm.edu.br

de educação. Tal análise proporcionou a constatação positiva para esta 
hipótese e identificou variáveis capazes de influenciar o rendimento de 
uma das turmas; a indisciplina. A partir disso, considerou-se que este 
trabalho se mostrou como uma importante iniciativa para a utilização 
das oficinas de educação ambiental como espaços de educação não-for-
mal. Esta constatação ainda permite iniciativas para realização destas 
oficinas em locais que ainda não dispõem desse recurso. Neste caso, 
trata-se do Monumento Natural Estadual da Gruta Rei do Mato, em 
Sete Lagoas – MG.

Palavras-chave: Paleontologia; Arqueologia; Metodologia de Ensino; 
Educação Ambiental.
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1 INTRODUÇÃO

Tendo o positivismo como base pode-se dizer que a escola deve 
trabalhar com a experimentação para promover a aprendizagem mais 
sólida (ISKANDAR; LEAL, 2002). 

Somada a essa necessidade, o professor também precisa lidar com 
a desvalorização de determinados conteúdos, como a Paleontologia. 
Ainda há pouca divulgação desta área na Educação Básica (VIEIRA; 
ZUCON; SANTANA, 2010), todavia, tem-se que os espaços de edu-
cação não-formal são de grande reforço para tais decadências relacio-
nadas à escola (VIEIRA et al. 2005). 

Uma das formas de suprir tais necessidades é a execução de ofi-
cinas. Tal metodologia contribui para assimilação de conhecimentos 
práticos associados à teoria (PAVIANI; FONTANA, 2009). 

Os espaços não-formais de educação, ao contrário dos espaços formais, 
estão associados à educação não institucionalizada ( JACOBUCCI, 2008). 
Afirma-se, ainda, que uma das falhas que podem ser supridas pelos espaços 
não-formais de educação é a falta de laboratórios e ambientes de estudo 
prático nos espaços formais (VIEIRA et al. 2005). Contudo, ambos devem 
estar correlacionados para que haja coerência no processo de aprendizagem. 
O espaço não-formal deve servir como um complemento ao espaço for-
mal. Sendo assim, os conhecimentos abordados por ele, devem estar em 
plena concordância com o que é abordado formalmente (ARAUJO; LU-
VIZOTTO; 2012). Sendo assim, é possível tomar como base a afirmativa 
de que a educação não-formal é uma grande contribuinte para a assimilação 
dos conhecimentos alcançados através da educação formal.

Com relação às falhas referentes à falta de interesse dos alunos 
com a Paleontologia, é possível afirmar que estas podem ser resulta-

dos de materiais decadentes de informação. A redução do interesse no 
assunto, ainda é considerado como o motivo pelo qual determinados 
pesquisadores da Paleontologia não investem em projetos educacionais 
de divulgação científica da área (MELLO et al. 2005).

Além da Paleontologia, a Arqueologia também apresenta uma 
grande importância para o aluno, no desenvolvimento de princípios 
sustentáveis, visto que está associada a conhecimentos de âmbito am-
biental, social e cultural (BLASIS, 2014). 

Considerando referencialmente todas estas informações unidas à 
ideia de que a sociedade necessita de projetos que contribuam para a 
conscientização e para a preservação ambiental ( JACOBI, 2003), to-
mou-se como objeto de estudo, neste trabalho, duas oficinas do Parque 
Estadual do Sumidouro, sendo uma de Paleontologia e outra de Arqueo-
logia. Partiu-se da hipótese de que as oficinas do PESU funcionam como 
um ótimo exemplo de espaço não-formal de educação para que os alunos 
desenvolvam as habilidades que o professor espera em seus objetivos para 
o conteúdo. Dentre essas habilidades, considera-se que o mesmo poderá 
conhecer as etapas do processo de fossilização/escavação e conseguirá 
identificar o que é e qual a importância dos fósseis para a ciência a partir 
da metodologia em questão, além de se integrar de conceitos relacio-
nados à Arqueologia e à Educação Ambiental para o entendimento do 
processo evolutivo social e biológico da humanidade. 

Sendo assim, este trabalho teve como objetivo avaliar a eficiên-
cia de determinadas oficinas de Educação Ambiental como um espaço 
não-formal de educação a ser utilizado nas aulas relacionadas ao con-
teúdo de Ciências. 
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2 METODOLOGIA

As oficinas escolhidas para aplicação foram “Seja Um Paleontó-
logo” e “Seja Um Homem das Cavernas”. Ambas foram reproduzidas 
no espaço do Monumento Natural Estadual da Gruta Rei do Mato.

Para as práticas, foram escolhidas, aleatoriamente, duas turmas de 6º 
ano do Ensino Fundamental (as quais serão referidas como T.1 e T.2) de 
uma das escolas públicas de Sete Lagoas – MG. A faixa etária foi consi-
derada ideal para o trabalho devido à ludicidade das oficinas trabalhadas. 

Os dados analisados se referem ao rendimento de cada turma após 
a prática e foram coletados através de três questionários. Estes tinham 
o mesmo número de questões (nove questões fechadas) e os mesmos 
assuntos (conceitos básicos de Paleontologia e Arqueologia), porém 
com perguntas distintamente redigidas, para evitar que os alunos me-
morizassem as respostas. Foram aplicados com um intervalo de aproxi-
madamente uma semana entre um e outro.

Antes da intervenção metodológica, foi aplicado o primeiro questio-
nário (Q.1) para ambas as turmas, identificando, assim, o nível de conheci-
mento prévio dos alunos sobre os temas trabalhados. Posteriormente, uma 
das turmas passou pelo método formal, com uma aula expositiva (a qual foi 
aplicada utilizando slides ilustrativos) e respondeu a um 2º Questionário 
(Q.2) para aferir o quão eficiente foi a aula formal isoladamente. 

Em seguida, as duas turmas visitaram o Monumento Natural Es-
tadual da Gruta Rei do Mato, onde ambas participaram das oficinas e 
visitaram o interior da gruta. Uma semana depois, foi aplicado o ter-
ceiro questionário (Q.3) para medição do resultado proporcionado pela 
prática das oficinas. 

Figura 1 – Etapas da execução da pesquisa

         Fonte: Dados do Autor

Na análise dos dados, foram comparados os resultados dos ques-
tionários, considerando a eficácia das oficinas no aprendizado das tur-
mas em geral, partindo do conhecimento prévio dos alunos sobre o 
conteúdo e o aprendizado consequente da aula formal e informal. Os 
dados referentes às notas dos alunos foram analisados no programa 
Bioestat (Ayres et al., 2007.), no qual foram utilizados o teste paramé-
trico Teste-T e os não paramétricos Kruskal-Wallis e Mann Whitney 
com post hoc de Dunn.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

As médias obtidas em todos os questionários para cada uma das 
turmas foram as seguintes: 

Tabela 1: médias e desvio padrão das notas obtidas nos questioná-
rios aplicados entre as Turmas 1 e 2

           Fonte: Dados do Autor
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Figura 2 – Diferença entre as médias do Questionário 1 

das Turmas 1 e 2

                        Fonte: Dados do Autor

Quando comparados os resultados entre as duas turmas não houve 
diferença significativa entre as médias do questionário 1 da Turma 1 
e da 2 (t =-0.7211, GL = 66, p = 0.4733), assim não há diferença de 
conhecimento prévio entre as duas turmas (FIG. 02).

Quando comparados os três questionários da Turma 1, houve di-
ferença significativa entre eles (H= 14.98, GL= 2, p= 0,0006), sendo 
que a diferença ocorreu entre os questionários 1 e 3 (z= 3.7497, p< 
0.05) e entre os questionários 2 e 3 (z = 2.7375, p< 0.05) (FIG. 03).

Quando comparados os questionários da Turma 2 houve diferença 
significativa entre os eles (Z= 4.003, p < 0,0001). Sendo que a média do 
questionário 1 foi menor que a do 2 (FIG. 04).

Figura 3 – Diferença entre as médias do Questionário 1,2 e 3 

da Turma 1

                        Fonte: Dados do Autor

Figura 4: Diferença entre as médias do Questionário 1 e 2

 da Turma 2

                        Fonte: Dados do Autor
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Figura 5 – Diferença entre as médias do Questionário 2 

das Turmas 1 e 2

                        Fonte: Dados do Autor

Comparando-se o questionário 2 da Turma 1 com o 2 da Turma 2 
houve diferença significativa entre as médias das respostas (Z= 3.3794, 
p= 0.0007), sendo que o questionário 2 da turma 2 obteve maior nú-
mero de acertos (FIG.05). E quando comparados o questionário 3 da 
Turma 1 com o 2 da Turma 2 não houve diferença significativa entre os 
acertos (Z= 0,4174, p= 0.6764) (FIG.06).

Com o objetivo de constatar se havia ou não um nível equivalente de 
conhecimento prévio entre as turmas, foi feita uma comparação entre os 
resultados do Q.1 da Turma 1 e o Q.1 da Turma 2. Tal comparação mos-
trou que a diferença entre o resultado de ambas as turmas foi estatistica-
mente não significativo, o que leva a considerar que as duas turmas come-
çaram com um nível muito semelhante de conhecimento sobre os temas 
abordados. Isso possibilitou uma validação mais sólida das análises feitas 
posteriormente para comparação do desempenho de ambas as classes.

Quando comparados os resultados dos três questionários da Tur-
ma 1, nota-se que houve diferença significativa nos resultados apenas 
após a realização das oficinas. Entre o Q.1, que mostra o conhecimen-
to prévio dos alunos sobre o tema, e o Q.2, que mostra o resultado da 
aula teórica, não houve um resultado significativo; enquanto do Q.2 
para o Q.3 , que mostra os resultados após a realização das oficinas, 
houve um resultado bastante significativo. Tomando como base a ideia 
de PAVIANI e FONTANA, (2009), p.78, de que as oficinas pedagó-
gicas têm como finalidades o trabalho prático de conceitos e ideias 
e a construção conjunta dessa articulação de conhecimentos teóricos 
e práticos, pode-se considerar, pelos resultados da Turma 1, que a 
construção coletiva e interativa de conhecimento proporcionada pelas 
oficinas foi mais produtiva que a aula formal expositiva. Isso é uma 
ocorrência que se mostra de acordo, também, com a ideia de VIEIRA, 

Figura 6 – Diferença entre as médias do Questionário 3 da Turmas 1 

e o Questionário 2 da Turma 2

                        Fonte: Dados do Autor
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et al. (2005), de que a aula de caráter não-formal é capaz de despertar 
o interesse dos alunos sobre os conhecimentos trabalhados na mesma. 
Do Q.1 ao Q.3 nota-se um grande desenvolvimento da Turma 1 nos 
resultados dos questionários. Sendo assim, pode-se dizer, a partir dos 
dados da Turma 1, que as oficinas apresentaram uma eficácia signifi-
cativa na aprendizagem dos alunos.

Na Turma 2, como foram aplicados apenas dois questionários, a tur-
ma realizou as oficinas sem o preparo prévio da aula teórica e, ainda assim, 
apresentou um resultado muito positivo no seu Q.2. Pode-se observar que, 
entre o Q.1, que mostra o conhecimento prévio da turma, e o Q.2, que foi 
aplicado após as oficinas, houve uma diferença significativa. Sendo assim, 
pode-se dizer que, nesta turma, as oficinas cumpriram novamente com 
seus objetivos educacionais, o que possibilita afirmar, ainda, que as oficinas 
foram eficazmente planejadas. Consta nas considerações de VIEIRA, et 
al, (2005), que “é essencial que a aula não-formal não ocorra sem um bom 
planejamento prévio, devendo ser estruturada para alcançar seus objetivos”. 

Uma análise comparativa entre o Q.2 da Turma 1 e o Q.2 da Tur-
ma 2, teve o objetivo de testar a diferença de eficácia entre uma turma 
que teve apenas aula formal e outra que teve apenas a prática das ofi-
cinas. O resultado foi bastante positivo para a Turma 2, que participou 
das oficinas sem o preparo da aula teórica. Pode-se considerar, a partir 
disso, que as oficinas foram mais eficientes que a aula expositiva, to-
davia que, também, deve ser considerada a diferença de perfil de uma 
turma para outra. A indisciplina constatada na turma 1 pode ser uma 
das variáveis causadoras de uma diferença tão discrepante, visto que, se-
gundo GARCIA (1999), o aluno que age com atitudes indisciplinadas 
não só está se esvaindo de regras institucionais da escola como também 
está se abstendo de desenvolvimento cognitivo.

Na outra análise comparativa entre as turmas, enquanto o primeiro 
retratava um resultado final de uma turma que havia passado tanto pela 
aula formal como pelas oficinas, no segundo retratava-se o resultado final 
de uma turma que havia passado apenas pelas oficinas. Houve uma signi-
ficativa equivalência de resultados entre as duas turmas. Ou seja, uma das 
turmas (Turma 2) precisou apenas das oficinas para, estatisticamente, al-
cançar o mesmo resultado de rendimento da outra (Turma 1). A princípio, 
esperava-se que a turma que passaria pela aula formal e, posteriormente, 
pela prática não-formal obteria um maior rendimento, visto que segundo 
VIEIRA, et al (2005), ambas as formas de educação devem sempre estar 
em ampla concórdia, possibilitando assim que a educação não-formal seja 
um complemento à educação formal. Mas isso não foi expressado. Para 
GARCIA, (2008), p.371, “[...] os desafios implicados pela indisciplina so-
licitam muito mais do que mecanismos ‘didáticos’ de controle social para 
serem superados”. Sendo assim, considera-se que a indisciplina pode ter 
sido um dos fatores capazes de prejudicar o rendimento da Turma 1. 

4 CONCLUSÃO

Conclui-se que, tais análises comparativas constataram o que, a prin-
cípio, tinha-se apenas como hipótese: as duas oficinas, “Seja Um Homem 
das Cavernas” e “Seja Um Paleontólogo”, adaptadas do projeto de educa-
ção ambiental do Parque Estadual do Sumidouro e reproduzidas na Gruta 
Rei do Mato, mesmo diante de variáveis presentes no meio educacional, 
apresentam significativa eficácia como espaço de Educação Não-Formal.

Visto que a Gruta Rei do Mato, em Sete Lagoas – MG, não dispõe 
de oficinas pedagógicas em seus projetos de educação ambiental, a cons-
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tatação da eficiência das mesmas poderia ser uma razão a ser apresentada 
para a implantação de tais práticas no local.
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PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO, CONTROLE E GESTÃO DOS IMPOSTOS FEDERAIS, 
ESTADUAIS E MUNICIPAIS
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RESUMO

A administração de empresas sendo um ramo das ciências huma-
nas que visa à formação de profissionais capazes de planejar e gerenciar 
os recursos financeiros, materiais e humanos das empresas, necessita 
se concentrar em atividades que norteiam a economia de custos, mas 
ao mesmo tempo que possibilite um desenvolvimento que torne a 
empresa mais competitiva no mercado. Observando esses aspectos, o 
planejamento tributário se torna uma ferramenta totalmente eficaz na 
construção desse novo olhar das empresas. Essa nova abordagem que 
assume uma forma estratégica de melhoria de resultados, utiliza a reor-
ganização societária, os principais itens a serem observados na escolha 
do regime de tributação, a importância das obrigações acessórias e o 
estudo da legislação fiscal da união, dos estados e dos municípios, para 
desenvolver um planejamento tributário que maximize a economia de 
tributos e minimize os custos das empresas. 

Palavras-chave: Planejamento tributário; Impostos; Legislação.
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1 INTRODUÇÃO

De acordo com Borges (2011), Planejamento tributário são práticas 
lícitas que contribuem para reduzir, retirar ou adiantar o ônus fiscal de 
uma empresa, a fim de racionalizar os débitos tributários e proporcio-
nar ao contribuinte uma forma de antever suas dívidas e organizar suas 
finanças, promovendo equilíbrio das contas na economia de impostos.

De uma forma mais simplificada “é o processo de escolha de ação, 
não simulada, anterior à ocorrência do fato gerador, visando direta ou 
indiretamente à economia de tributos”. (CHAVES, 2010, p.5)

Segundo Borges (2002), existem diversos fatores que validam a 
importância do correto planejamento tributário nas empresas, como 
uma forma de estratégia competitiva no mercado, dentre esses fatores, 
é destacada a presença do elevado ônus fiscal existente e a consciência 
empresarial, no sentido de entender a complexidade da legislação per-
tinente a cada tributo, ou seja, com a existência de uma carga tributária 
diversa, o empresário deve identificar através das leis existentes a cada 
imposto, uma forma de organizar, planejar e controlar o encargo fiscal 
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no sentido de diminuir seus pagamentos ao fisco, mas ao mesmo tempo 
não fugir da legislação vigente, e buscar na própria legislação meios 
para se elaborar o planejamento tributário de forma coerente ao que 
está transcrito no grupo de leis vigentes a cada tipo de prestação mone-
tária compulsória devida ao poder público.

Para Chaves (2010, p.6), o Planejamento tributário será iniciado 
com uma revisão fiscal, em que o profissional deve aplicar os seguintes 
procedimentos:
1. Fazer um levantamento histórico da empresa, identificando a ori-

gem de todas as transações efetuadas, e escolher a ação menos one-
rosa para os fatos futuros;

2. Verificar a ocorrência de todos os fatos geradores dos tributos pagos 
e analisar se houve cobrança indevida ou recolhimento da maior;

3. Verificar se houve ação fiscal sobre fatos geradores decaídos, pois os 
créditos constituídos após cinco anos são indevidos;

4. Analisar anualmente, qual a melhor forma de tributação do impos-
to de renda e da contribuição social sobre o lucro, calculando de que 
forma (real ou presumida) a empresa pagará menos tributos;

5. Levantar o montante dos tributos pagos nos últimos cinco anos, para 
identificar se existe créditos fiscais não aproveitados pela empresa.
Para Borges (2002, p.71) o planejamento tributário pode ser divi-

dido em três tipos:
1. Planejamento que tem por objetivo a anulação do ônus fiscal: Para 

alcançar este objetivo, o planejamento tributário deve articular o 
empreendimento ou a atividade econômico-mercantil, mediante 
o emprego de estrutura e forma jurídicas – que sejam capazes de 
impedir a concretização das hipóteses de incidências tributárias.

2. Planejamento que tem por objetivo a redução do ônus fiscal: Para 
atingir este objetivo, o planejamento tributário deve organizar o 
empreendimento ou atividade econômico-mercantil, mediante a 
utilização de estrutura e forma jurídicas – que venham a possibi-
litar a concretização de hipóteses legais de incidências tributárias, 
cujas consequências resultem num ônus fiscal menor.

3. Planejamento que tem por objetivo o adiamento do ônus fiscal: 
Para alcançar este objetivo, o planejamento tributário deve arqui-
tetar o empreendimento ou atividade econômico-mercantil, me-
diante a adoção de estrutura e forma jurídicas – que venham a 
possibilitar uma das seguintes situações: deslocamento da ocorrên-
cia do fato gerador e procrastinação do lançamento ou pagamento 
do imposto.

2 METODOLOGIA

O presente trabalho foi executado primeiramente com a análise da 
percepção dos colaboradores, do Escritório de Contabilidade Roberto 
Machado, em relação ao planejamento tributário, com uma analogia ao 
conhecimento dos profissionais sobre o assunto, sua avaliação em rela-
ção aos serviços prestados pela contabilidade, o nível de assessoramento 
com os clientes, entre outros assuntos organizacionais.

 Foi realizada uma análise de uma das empresas tomadoras dos ser-
viços contábeis da Contabilidade, que possui o simples nacional como re-
gime de tributação. Para executar este trabalho, a pesquisa foi classificada 
quanto à natureza, aos objetivos, aos procedimentos técnicos para coleta 
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de dados e quanto à abordagem do problema. (ANDRADE, 2002; GIL, 
2002; VERGARA, 2004; BEUREN, 2004).

Após a verificação do comportamento dos colaboradores e da aná-
lise da empresa tomadora dos serviços contábeis, foi realizada uma pes-
quisa nas bases da Receita Federal, a fim de mensurar os débitos da em-
presa optante pelo simples nacional, tomadora dos serviços contábeis da 
Contabilidade, a título de exemplificação dos procedimentos adotados 
na aplicação do Planejamento Tributário, foi pesquisada também a si-
tuação do regime de recolhimento e a base de faturamento da empresa. 

Com esses dados apurados, foi formatado pelo pesquisador um 
relatório contendo todos os débitos, se a empresa os possuir, jun-
tamente com o resultado da situação atual do regime tributário da 
empresa pesquisada. Os resultados foram apresentados em gráficos 
e tabelas contendo estatística simples do tipo frequência absoluta e 
relativa dos dados e a análise foi efetuada com base na literatura espe-
cializada sobre o assunto.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foi aplicado um questionário no mês de março de 2016, no escri-
tório de Contabilidade Roberto Machado, para onze colaboradores da 
empresa, que trabalham nos setores Administrativo/Gerencial, Depar-
tamento Contábil e Departamento Fiscal. Este questionário teve como 
objetivo fundamental a verificação dos conhecimentos dos colaborado-
res acerca do planejamento tributário e de sua necessidade dentro das 
organizações. Houve também a análise e verificação da situação fiscal e 
tributária de uma empresa tomadora dos serviços contábeis do escritó-

rio, denominada como empresa X, que possui o simples nacional como 
seu regime tributário e que serviu de exemplo neste trabalho. 

Gráfico 1 – Alternativas que provocam a necessidade da 
implantação do planejamento tributário nas empresas.

Fonte: Dados da Pesquisa Aplicada pelo autor, 2016

Para a maioria dos colaboradores entrevistados, ou seja, 42% (qua-
renta e dois por cento) acreditam que a intensa carga tributária no país 
é fator primordial para a elaboração do planejamento tributário nas em-
presas, isso demonstra que a realidade vivida no nosso país é reflexo da 
situação financeira das empresas. Outra alternativa verificada para 21% 
(vinte e um por cento) dos entrevistados foi a falta de capacitação dos 
gestores, apontada como fator primordial para a implantação desse pro-
cesso. A análise qualitativa da pesquisa em questão, foi realizada através 
da observação das respostas da última questão do questionário aplicado, o 
que possibilitou a conclusão de que os colaboradores entendem o objetivo 
do planejamento tributário e possuem um conhecimento sobre o assunto, 
o que possibilita enxergar os benefícios advindos com a implantação desse 
processo e a possibilidade de novos investimentos para as empresas.
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A empresa que foi exemplificada, denominada empresa X, possui 
a opção pelo simples nacional como seu regime tributário, é um cliente 
e tomador dos serviços contábeis do escritório de Contabilidade Ro-
berto Machado, que foi a empresa objeto de pesquisa deste trabalho. 
Foi apresentada, uma análise da situação fiscal da empresa, contendo 
detalhes do regime tributário atual da empresa, dívidas junto a recei-
ta federal, faturamento, tributos pagos mensalmente e suas respectivas 
alíquotas, informações que são necessárias para a correta análise e ela-
boração do planejamento tributário por parte da Contabilidade.

A receita dos últimos 12 (doze meses) da empresa serve como base 
de cálculo para calcular o simples nacional. A empresa X, faturou nos 
últimos 12 (doze) meses pesquisados, o valor de R$ 154.511,80 (cento 
e cinquenta e quatro mil, quinhentos e onze reais e oitenta centavos), 
utilizando a partilha do simples nacional no anexo correspondente ao 
faturamento alcançado, podemos constatar que a empresa está enqua-
drada na alíquota de 16,93% (dezesseis vírgula noventa e três por cen-
to) de imposto, e pagará conforme o cálculo demonstrado abaixo:

Faturamento do mês de fevereiro/2016: R$ 13.694,43 (treze mil, 
seiscentos e noventa e quatro reais e quarenta e três centavos), esse 
valor é multiplicado pela alíquota (16,93%) para se encontrar o valor 
cobrado de impostos.

R$ 13.694,43 x 16,93% = R$ 2.318,47
A empresa pagará de imposto no mês de fevereiro de 2016, de acor-

do com a lei complementar número 123 (2006), o valor de R$ 2.318,47 
(dois mil trezentos e dezoito e quarenta e sete) de imposto. O Simples 
nacional é um imposto unificado, mas dentro deste valor o contribuinte 
está pagando impostos como o IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídi-

ca), PIS (Programa de Integração Social), COFINS (Contribuição para 
o Financiamento da Seguridade Social), CSLL (Contribuição Social so-
bre o Lucro Líquido), ISS (Imposto sobre Serviço de qualquer natureza) 
e o CPP (Contribuição Previdenciária Patronal).

Ao se pensar no planejamento tributário, deve-se levar em consi-
deração, todos os aspectos que englobam a situação fiscal e tributária da 
empresa. A empresa em questão sendo optante pelo regime tributário 
do simples nacional, dispõe de inúmeros benefícios, como possibilida-
de de menor tributação em comparação a outros regimes tributários, 
maior facilidade no entendimento da legislação tributária, simplifica-
ção no pagamento de guias, pois o imposto é unificado, regras especiais 
de protesto de títulos, entre outras vantagens. No caso da empresa X, 
o faturamento do mês de fevereiro de 2016 foi de R$ 13.694,43, que 
gerou o valor de imposto a pagar de R$ 2.318,47. Tendo estes dados 
em mãos, o segundo passo foi verificar, diante da atividade da empresa e 
o anexo correspondente a esta atividade, quanto de imposto à empresa 
pagará, fazendo uma comparação com os outros regimes tributários 
existentes (lucro presumido e lucro real), a empresa não poderá ser lu-
cro real, pois para isso deve ter notas fiscais de compras em um núme-
ro maior, para gerar isenção dos impostos como IRPJ e CSLL, mas a 
atividade da empresa sendo prestação de serviços médicos não permite 
essa transição de regime tributário, pois a empresa não possui números 
significantes de notas de compra para prestação de serviço. 

Porém, a empresa pode adotar o lucro presumido, no qual é de-
monstrado abaixo uma simulação de geração de impostos, se a empresa 
optasse por este regime de tributação, tendo a receita base o mesmo 
faturamento do mês de fevereiro de 2016.
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TABELA 1 – Simulação Cálculo De Imposto

Regime Tributário:      Lucro Presumido
Receita no mês:          R$ R$ 13.694,43

Fonte: BRASIL, 2012; SETE LAGOAS, 2002.

Conclui-se que a empresa X optante pelo simples nacional, pagou 
de imposto no mês de fevereiro/2016, o valor de R$ 2.318,47. Se a em-
presa fosse registrada no lucro presumido como seu regime de tributa-
ção, a empresa iria pagar o valor de R$1.962,40 (um mil novecentos e 
sessenta e dois reais e quarenta centavos), perfazendo uma economia de 
R$ 356,07 (trezentos e cinquenta e seis reais e sete centavos). Neste caso, 
caberia ao escritório de Contabilidade, realizar o planejamento tributário 
da empresa X, assim como das empresas tomadoras dos serviços contá-
beis, a fim de minimizar os custos tributários das empresas e melhorar 
o seu lucro, optando pelo melhor regime tributário para cada empresa.

4 CONCLUSÕES

É comprovado que o planejamento tributário é uma ferramenta 
eficaz para minimizar os custos de uma empresa, porém, além disso, é 
também um conjunto de técnicas administrativas e organizacionais, pois 
faz parte de um processo que auxilia o funcionamento de uma empresa, 
para conter gastos tributários excessivos.  

O administrador de empresas deve possuir esse conhecimento, para 
melhorar a situação financeira das organizações, bem como estar sempre 
informado sobre as atualizações na legislação tributária, utilizando-a como 
um forte aliado para melhorar o desempenho do seu empreendimento. A 
carga tributária brasileira é uma das mais onerosas do mundo, muitos em-
presários perdem o controle da sua própria empresa devido ao alto custo no 
pagamento de impostos. Desta forma, ao elaborar o planejamento tributá-
rio, o administrador percebe uma oportunidade de lucro para seu negócio, 
ao minimizar os custos com o pagamento de tributos, tomando a iniciativa 
de reunir fatores que são altamente cruciais para o resultado da empresa, 
determinando seu aumento de competitividade no mercado.

Enfim, as empresas que investem em planejamento tributário se tor-
nam mais competitivas no mercado, tendem a ter um crescimento, devido 
a minimização dos gastos com impostos, garantindo uma melhoria dos 
resultados e consequentemente um avanço no seu desempenho. Então, 
essa ferramenta de extrema importância deve estar atrelada aos processos 
empresariais, como uma competência do administrador de empresas.
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RESISTÊNCIA DE DIFERENTES TIPOS DE SORGO À LAGARTA-DO-CARTUCHO

Lorena de Oliveira Martins1

Simone Martins Mendes2

RESUMO

Com o intuito de conhecer o potencial de diferentes tipos de sor-
go como fonte de resistência à Spodoptera frugiperda ( J. E. Smith, 
1797) (Lepidoptera: Noctuidae), estudou-se os aspectos biológicos e a 
adaptação dessa espécie de praga em genótipos de sorgo com diferen-
tes aptidões, levando em consideração os mecanismos de resistência de 
antibiose e antixenose. Para a avaliação de antibiose, cada larva neonata 
foi colocada em um copo de 50ml, contendo aproximadamente 50cm² 
de folhas, trocadas a cada dois dias até o final da fase larval. Avaliou-se 
a sobrevivência pré-imaginal, a biomassa das pupas e o período de de-
senvolvimento. Já para a antixenose foi avaliada a não-preferência do 
primeiro ínstar pelo teste de escolha para alimentação, a partir do qual 

1Graduanda em Ciências Biológicas pelo Centro Universitário de Sete Lagoas. E-mail: lorena-7l@hotmail.com
2Doutora em Entomologia pela Universidade Federal de Lavras. E-mail: simone.mendes@embrapa.br

foram dispostas duas secções de folhas de sorgos distintos com 16cm² 
em uma arena formada por placa de Petri (15cm de diâmetro x 2cm de 
altura) contendo 50ml de solução de ágar a 2,5%. No centro de cada 
arena foram liberadas dez lagartas neonatas e a não-preferência ava-
liada após 24h de alimentação. As cultivares que apresentaram menor 
índice de adaptação foram BRS 659 e BRS716. Em relação à antixe-
nose, as cultivares de sorgo BRS659 e BRS658, apresentaram menor 
preferência alimentar pela lagarta. 

Palavras-chave: Interação inseto-planta; Resistência de plantas; Spo-
doptera frugiperda; MIP.
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1 INTRODUÇÃO

O sorgo é uma cultura de relevância comercial, seja por seu destaque 
em relação a rusticidade, com adaptação a diversas condições edafocli-
máticas, seja por sua grande variedade de utilização. Contempla vários 
segmentos do mercado agrícola mundial, apresentando cinco tipos dife-
rentes, podendo ser utilizado na produção de grãos (sorgo granífero), na 
produção de massa para silagem (sorgo forrageiro), para a produção de 
biomassa (sorgo biomassa), para produção de etanol (sorgo sacarino) e 
até na produção de vassouras (sorgo vassoura). Essa diversa versatilidade 
torna a cultura especial, por ser capaz de suprir a vários tipos de mercado, 
interesses e demandas em todo o mundo. (May et al., 2014)

A ocorrência de insetos-pragas pode ser um importante fator de 
perda no potencial produtivo em todos os tipos de cultivos relacio-
nados. A lagarta-do-cartucho do milho, Spodoptera frugiperda ( J. E. 
Smith, 1797) (Lepidoptera: Noctuidae), espécie de inseto polífago, 
considerada das mais nocivas pragas para as culturas anuais nas regiões 
tropicais das Américas, pode causar perdas tanto no milho, como no 
sorgo de 17% a 38,7%, dependendo do ambiente e do estádio de desen-
volvimento das plantas atacadas. Sua ocorrência também é registrada 
em lavouras de algodão, soja, cana-de-açúcar dentre outras (Cruz & 
Turpin, 1982; Boregas et al., 2013).

As lavouras de sorgo estão sujeitas a infestações dessa espécie de 
inseto-praga, independente de sua aptidão, sendo necessária maior 
atenção para o monitoramento entre os estádios vegetativos com três 
a oito folhas completamente desenvolvidas. Como o ciclo da cultura, 
geralmente, é muito curto, é recomendado integrar o máximo possível 
de estratégias do manejo de pragas (Mendes et al., 2014). Contudo, 

o aporte de produtos inseticidas com registro para a lavoura é muito 
pequeno (Agrofit, 2016), intensificando a necessidade de buscar estra-
tégias de manejo. Nesse contexto o uso de plantas resistentes deve ser 
fomentado como ação prioritária.

A resistência natural de plantas tem avançado por várias vanta-
gens em relação à aplicação de inseticidas convencionais. Entre elas 
a questão de não causar desequilíbrio biológico, poluição ambiental, 
intoxicação dos operadores e não deixar resíduos nos alimentos. Uma 
planta resistente pode ser definida como aquela que, por causa de sua 
formação genotípica, é menos danificada que outra em mesma condi-
ção para o ataque de um inseto. (Vendramim & Guzzo, 2009).

Para Moraes (2014), uma planta pode ser considerada resisten-
te ao proporcionar um efeito adverso sobre a população de uma ou 
mais espécies de insetos-praga. Assim a resistência de plantas pode ser 
classificada em tipos: 1) quando altera negativamente as características 
biológicas do desenvolvimento do inseto, é chamada antibiose, 2) Não-
-preferência ou antixenose ocorre quando a planta é menos utilizada ou 
preferida para alimentação, oviposição ou abrigo e, 3) a tolerância que é 
caracterizada quando a variedade é menos danificada do que as demais 
em igualdade de condições.

Com intuito de melhorar a compreensão dos níveis de resistência 
à de S. frugiperda em diferentes tipos de sorgo, para aplicação em pro-
gramas de melhoramento, o objetivo do presente estudo foi avaliar em 
laboratório os parâmetros biológicos de S. frugiperda de sobrevivência 
e biomassa larval e de pupa, calcular o índice de adaptação (antibiose) 
e, a não preferência para alimentação (antixenose) em sorgo, com apti-
dão para produção de forragem, biomassa, grãos e caldo fermentescível 
(sorgo sacarino), da principal praga da cultura.
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2 METODOLOGIA

Os ensaios foram realizados no laboratório de Ecotoxicologia de 
Insetos da Embrapa Milho e Sorgo, Sete Lagoas (MG), em ambiente 
climatizado com temperatura de 26±2ºC, UR 70±10 e fotofase de 12 
horas. As lagartas utilizadas foram oriundas de criação de manutenção 
mantida no mesmo laboratório.

Os genótipos de sorgo avaliados foram selecionados entre varie-
dades e híbridos comerciais com diferentes aptidões: Dois híbridos de 
sorgo granífero BRS373 e BRS380, uma variedade de sorgo sacarino 
BRS511, dois híbridos de sorgo forrageiro BRS658 e BRS659, uma 
variedade de sorgo biomassa BRS716 e uma variedade de milho como 
testemunha Milho DKB390. O plantio desses cultivares foi realizado 
no campo, com tratos culturais convencionais, exceto pela aplicação de 
inseticida. Quando as plantas se apresentavam com seis e oito folhas 
completamente desenvolvidas, essas eram cortadas, limpas, secas e pre-
paradas para os ensaios, em laboratório.

2.1 Antibiose

Para os parâmetros biológicos relacionados à antibiose, avaliou-se as 
seguintes variáveis: sobrevivência da pre-imaginal, biomassa de pupas e 
período de desenvolvimento larval. As lagartas de primeiro ínstar foram 
individualizadas em copos plásticos de capacidade de 50 ml e tampas 
de acrílico transparente. Sempre foram utilizadas seis seções de folhas 
tenras, com cerca de 10 centímetros quadrados (cada), de cada tipo de 
sorgo selecionado para o presente estudo. As folhas foram substituídas a 
cada dois dias, até o final da fase larval em que se avaliou a sobrevivência 

e biomassa das pupas. A avaliação da biomassa foi aferida em balança 
de precisão 0,001mg. Para os dados de sobrevivência, cada repetição foi 
considerada como dez indivíduos e para as demais variáveis biológicas 
avaliadas cada indivíduo foi considerado uma repetição, com número de 
repetições (n) variável (TABELA 1). O delineamento do ensaio foi intei-
ramente casualizado e, após análise de variância os dados foram subme-
tidos a teste de Tukey a 5% de probabilidade para distinção das médias.

As variáveis de sobrevivência, biomassa de pupas e período de 
desenvolvimento larval foram utilizadas para o cálculo do Índice 
de Adaptação, onde IA= (SI * BP) / (PDL) em que IA= índice de 
adaptação, SI = sobrevivência pré-imaginal, BP= biomassa de pupas e 
PDL=período de desenvolvimento larval, como proposto por Boregas 
et al., (2013). Depois calculou-se o Índice de Adaptação Relativo, to-
mando-se a planta de milho como padrão de comparação.

2.2 Antixenose

A antixenose do primeiro ínstar da lagarta-do-cartucho foi avaliada 
pelo teste de livre escolha para alimentação. Duas secções de folhas de sor-
go distintos, com 16 cm2, foram dispostas em uma arena, formada por pla-
ca de Petri (15 cm de diâmetro x 2cm altura), contendo 50 mL de solução 
de ágar (2,5%). No centro de cada arena, foram liberadas dez lagartas re-
cém-eclodidas, em seguida, a placa foi fechada e vedada com filme PVC na 
lateral, para evitar fuga de lagartas. Para evitar o efeito do fototropismo das 
lagartas nos resultados, as placas de Petri foram cobertas com tecido preto.

Para condução do bioensaio foi utilizado o delineamento inteira-
mente casualizado com 21 tratamentos, formado por todas combina-
ções possíveis de cultivares distintas, 10 repetições (uma placa de Petri). 
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TABELA 1 - Média (±ep) de sobrevivência larval, tempo de desen-
volvimento larval e biomassa de pupa de Spodoptera frugiperda 
alimentadas em diferentes genótipos de sorgo e milho. Embrapa, 

Milho e Sorgo, Sete Lagoas-MG, fevereiro de 2016.

Para biomassa de pupas, também se verificou diferença significativa 
para os hospedeiros avaliados (Tabela 1). De acordo com Pencoe & Mar-
tin (1981), existe uma correlação entre biomassa de pupas dessa espé-
cie e a fertilidade dos adultos, esperando-se maior fertilidade de fêmeas 
oriundas de pupas de maior biomassa. Assim, genótipos que propiciam 
o desenvolvimento de pupas de menor biomassa, devem ser preferidos 
no programa de melhoramento, pois levariam intrinsicamente a redução 
da fertilidade dos insetos. Nesse sentido, os genótipos de sorgo biomassa 
BRS 716 e o forrageiro BRS 659, se destacaram por proporcionar pupas 
de biomassa significativamente menores que os demais genótipos.

Em relação ao IA, todos os genótipos, de sorgo com exceção do BRS 
716 e BRS 659 apresentaram nível de adaptação superior ao milho (Tabela 
1). Como o milho foi utilizado como testemunha, calculou-se o IRA em 

A antixenose foi avaliada após 24 horas de alimentação das lagartas 
nas secções. Para isso, avaliou-se o número de lagartas, e de raspagens, 
presentes em cada secção foliar. Foi feita análise de Ӽ2.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Antibiose

Foi observada diferença significativa na sobrevivência pré-imaginal 
de S. frugiperda nos diferentes genótipos de sorgo avaliados (Tabela 1), 
onde a cultivar BRS 659 apresentou a menor sobrevivência, e o BRS 511 
a maior. A diferença entre a sobrevivência das cultivares que proporcio-
naram maior e menor sobrevivência é da ordem de 35%, dessa forma 
pode-se inferir que, somente pelo uso de cultivares menos suscetíveis, é 
possível reduzir o número de S. frugiperda em condições de campo.

Diferença significativa também foi encontrada para o período de de-
senvolvimento larval (Tabela 1). O genótipo BRS 716 apresentou o maior 
período, com 18,17 dias, resultados semelhantes foram encontrados no BRS 
373 e no milho. Já os genótipos BRS 511, BRS 658 e BRS 659 apresentaram 
menor período de desenvolvimento. Esse resultado é superior ao encontrado 
por Boregas et al., (2013), que foi de cerca de 15 dias, para sorgo granífero e 
selvagem. Porém aqueles autores não trabalharam com muitos genótipos de 
sorgo diferentes. Já Sá et al., (2009) encontraram período de desenvolvimen-
to dessa espécie em sorgo em torno de 21 dias. Mostrando que os resultados 
encontrados no presente estudo se encontram dentro de uma faixa observa-
da em literatura. Tais diferenças podem ser atribuídas, além das condições 
experimentais a desempenho do inseto nos diferentes hospedeiros.
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comparação a esse. Assim, pode-se inferir que em sorgo sacarino, essa es-
pécie tem uma adaptação cerca de 34% superior ao milho. Além disso, em 
sorgo granífero, a adaptação dessa espécie também foi superior ao milho. 
Corroborando com observações de campo, onde os maiores danos causados 
por essa praga são observados em genótipos de sorgo com tais aptidões.

3.2 Antixenose

De modo geral observa-se que não há diferenças significativas entre 
as cultivares de sorgo de mesma aptidão, ou seja, entre as cultivares híbri-
das de sorgo granífero BRS373 e BRS380, do mesmo modo entre as cul-
tivares híbridas de sorgo forrageiro BRS658 e BRS659. Acredita-se que 
nos dois casos, esta caraterística de não preferência parece ser conferida 
pelo parental comum que possuem (Figura 1 A, B, C, D e E).

Diferenças significativas não foram observadas nos testes envolven-
do as combinações entre o sorgo BRS716, BRS511 e o milho DKB390. 
Indicando que além de características herdáveis, existem outros compo-
nentes que podem influenciar a não preferência de lagartas recém eclodi-
das de S. frugiperda. Diante disso, há necessidade de realizar análises bio-
químicas dos materiais estudados para entender melhor os mecanismos 
da não preferência de lagartas recém-eclodidas pelas cultivares estudadas.

Diferenças significativas foram observadas entre as cultivares, quan-
to ao número de raspagens por lagarta e secção foliar. O sorgo forrageiro 
BRS658 apresentou menor número de raspagem por lagarta, diferindo esta-
tisticamente das duas cultivares de sorgo granífero, que apresentaram maior 
número de raspagem por lagarta e secção foliar. Entretanto, não diferiu es-
tatisticamente das demais cultivares. Embora a cultivar BRS658 tenha apre-
sentado menor média de raspagem por lagarta quando comparada a cultivar 

BRS659, o número total de raspagem foi maior, devido à maior quantidade 
de lagartas sobreviventes (Figura 1 A e B), influenciando na média final. 
Isso indica haver uma influência do genótipo BRS659, na mortalidade de 
lagartas de S. frugiperda nas primeiras 24 horas de alimentação, havendo, 
portanto, necessidade de estudos sobre antibiose para as cultivares estudadas.

As cultivares de sorgo BRS658, BRS659 e o milho DKB390 apresen-
taram menor número de raspagem, não diferindo estatisticamente entre si. 
Todavia, as cultivares de sorgo granífero apresentaram maior número de 
raspagem por secção foliar, não diferindo estatisticamente entre si (Tabela 
1). As cultivares de sorgo sacarino e biomassa apresentaram médias inter-
mediárias entre os tipos de sorgo granífero e forrageiro e não diferindo 
entre si, em relação as variáveis analisadas. Esses resultados são semelhan-
tes aos encontrados por Cortez e Waquil (1997), que não encontraram 
diferenças no nível de resistência de sorgo granífero BRS300 e milho.
TABELA 2 - Número total e média (±ep) de raspagem ocasionadas 
por lagartas recém-eclodidas de Spodoptera frugiperda, no período 
de 24 horas em cultivares de sorgo e milho. Embrapa Milho e Sor-

go, Sete Lagoas-MG, 2015.
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Figura 1 (A, B, C, D) - Número de larvas de Spodoptera frugiperda, 
presentes em secções foliares de sorgo e milho, avaliados 24 horas 

após liberação, em teste com chance de escolha.

4 CONCLUSÃO

As cultivares BRS 659 (sorgo forrageiro) e BRS716 (sorgo bio-
massa) apresentam o menor índice de adaptação para S. frugiperda.

As cultivares de sorgo forrageiro BRS659 e BRS658, apresentam me-
nor preferência alimentar para lagartas de S. frugiperda recém-eclodidas.
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TRANSIT TIME FERROVIÁRIO

Cristiane dos Santos Freitas1

Alessandro Wagner2

RESUMO

A competitividade entre as organizações faz com que elas estejam 
sempre em busca do aperfeiçoamento. A prática de algumas atividades 
consideras “chave” para a empresa denotam para o cliente o tão sonha-
do diferencial competitivo. O controle de indicadores operacionais, por 
sua vez, deixa evidente este valor para os envolvidos no processo. Este 
trabalho teve como objetivo propor melhorias no transit time ferrovi-
ário através do Método de Análise e Solução de Problemas (MASP) 
e demonstrar seus impactos negativos para a organização, assim como 
os ganhos visíveis através de análises e acompanhamentos diários. A 
consequência da averiguação, associada à teoria adequada, propicia uma 

1Cristiane dos Santos Freitas - Graduanda em Administração de empresas: cristianefreitas2012@hotmail.com | 2Alessandro Wagner Ferreira – Graduado em 
Ciências, graduando em Direito e pós-graduado MBA - Gestão Estratégica de Operações com Concentração Logística: alessandro.wagner@unifemm.edu.br

análise criteriosa acerca do transporte ferroviário e sua grande relevân-
cia para a logística e o mercado brasileiro e até mesmo o internacional.  
Levando em consideração o grau de importância que esta ferramenta 
possui para a organização e a necessidade de melhoria, afirma-se que o 
domínio da mesma propicia à empresa a capacidade de se manter ope-
rante no mercado cada vez mais competitivo. Os dados foram obtidos 
através de pesquisas na própria empresa em questão. 

Palavras-chave: Competitividade; Transit time; Melhorias; MASP; 
Transporte ferroviário.
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1 INTRODUÇÃO

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 
2009) a malha ferroviária é responsável por 21% do transporte, princi-
palmente de commodities como minério de ferro e grãos provenientes 
da agroindústria. 

Os meios de transportes existentes no Brasil atualmente são di-
versificados, dividindo-se principalmente em rodoviários, ferroviários, 
aeroviários, dutoviários e hidroviários. Com isso, a busca por uma co-
locação no mercado é acirrada, uma vez que o transporte de cargas e 
insumos e até mesmo produtos acabados é de suma importância para a 
movimentação econômica do país.

Afirma Ballou (2006) que a escolha de cada modal deve refletir na 
escolha do transporte mais adequado às necessidades do importador 
ou exportador, refletindo na qualidade e necessidade específica sobre 
o produto a ser distribuído, o ritmo de distribuição e o custo logístico.

O método ferroviário é indicado para mercadorias de maior vo-
lume, pois transportam grandes quantidades ao mesmo tempo e com 
riscos de imprevistos menores em comparação ao rodoviário. O transit 
time que traduzido para o português significa tempo em trânsito, é ca-
racterizado pelo transporte de insumos entre uma determinada estação 
e outra. Para que seja efetiva sua entrega, este tempo é acompanhado e 
medido através de um sistema operacioanal (UNILOG) que informa 
as movimentações quase em tempo real aos acontecimentos dos fatos.

O transit time tem como objetivo acompanhar os percursos dos trens 
de forma que não ultrapassem o tempo estipulado. Algumas variantes 
como restrição de quilometragem, abastecimento, manobras, preferência 
de outro trem, pátio congestionado etc. devem ser levados em consideração 

durante o acompanhamento do deslocamento entre a Estação de origem e 
a Estação de destino, para que o trajeto seja o mais eficiente possível.

Devido à aceleração dos processos industriais, o meio de trans-
porte que predomina no país é o rodoviário por receber maior inves-
timento nas últimas décadas, porém é o meio de transporte mais caro, 
depois do transporte aéreo. Com isso, o setor ferroviário entrou em um 
processo de desaceleração, por não receber investimento do governo. 
Haja vista a importância do transporte de matérias primas e insumos 
para a empresa, relacionando em termos de volume e rentabilidade. 

Sendo assim, o transit time é uma ferramenta essencial para que a 
empresa tenha diferencial competitivo, uma vez que bem administrada, 
esta ferramenta permite o controle interno dos processos, facilitando a 
entrega dos insumos aos clientes fidelizando os mesmos e apoiando a 
tomada de decisão. 

O Método de Análise e Solução de Problemas (MASP) foi desen-
volvido a partir do método QC-Story, sendo considerado um desdo-
bramento e detalhamento do PDCA. Vicente Falconi Campos adap-
tou este modelo de gestão para a realidade do Brasil, em sua obra TQC 
– Controle da Qualidade Total no estilo Japonês, ele discorre sobre 
como utilizar este método nos processos brasileiros.

Campos (2004) afirma que o MASP é o método de solução de 
problemas mais difundido e utilizado no Brasil, talvez devido aos fa-
tores históricos e as influências culturais e gerenciais. As origens do 
QC-Story são basicamente duas: o PDCA e a metodologia científica 
(ALVAREZ, 2003). O método é composto por oito etapas centrais que 
auxiliam na identificação do problema. Segundo Campos (2004) são:
1. Identificação do Problema
2. Observação
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3. Análise
4. Plano de Ação
5. Ação
6. Verificação
7. Padronização
8. Conclusão

Apesar de o MASP ter como base o PDCA, os dois modelos não 
devem ser confundidos. O MASP utiliza a lógica e os dados para en-
contrar a solução dos problemas, portanto os resolve de forma eficiente, 
sempre visando o menor custo para a empresa (NICKOLS, 2004).

 Diante disso, este trabalho teve como objetivo propor melhorias 
contínuas durante o processo e acompanhamento do percurso dos 
trens, a fim de que os mesmos não extrapolem os tempos determinados 
para o percurso estabelecido.

2 METODOLOGIA

Neste trabalho foi utilizada a pesquisa de natureza aplicada. Gil 
(2002, p. 26) define pesquisa aplicada como “pesquisas voltadas à aqui-
sição de conhecimentos com vistas à aplicação numa situação específi-
ca”. Os objetivos foram de caráter explicativo, uma vez que teve como 
propósito identificar e explicar fatores que contribuíram para os atrasos 
durante os percursos dos trens.

Segundo Gil (2002, p. 28),
Pode-se dizer que o conhecimento científico está assentado nos 
resultados oferecidos pelos estudos explicativos. Isso não significa, 
porém, que as pesquisas exploratórias e descritivas tenham menos 

valor, porque quase sempre constituem etapa prévia indispensável 
para que se possam obter explicações científicas. Uma pesquisa 
explicativa pode ser a continuação de outra descritiva, posto que 
a identificação dos fatores que a determinam um fenômeno exige 
que este esteja suficientemente descrito e detalhado.

Quanto aos procedimentos técnicos de coleta de dados, foram uti-
lizadas a pesquisa de campo. Após observação dos fatos e fenômenos, 
análise e interpretação dos dados colhidos nos documentos da empresa 
com relação aos atrasos dos trens, foi possível compreender e explicar o 
problema com fundamentação teórica consistente.

Quanto à abordagem do problema, foi utilizado o método quan-
titativo para garantir a precisão do estudo e minimizar possíveis falhas, 
apontando estatisticamente a frequência e a intensidade dos resultados 
atingidos, em comparação a resultados anteriores. 

A forma de divulgação e controle foi feita através de registros 
institucionais com gráficos de controle para melhor esclarecimento do 
público envolvido. O trecho de acompanhamento do transit time foi es-
tabelecido entre a estação em Prudente de Morais/MG (EPM) e Santa 
Luzia/MG (ECE). O período de medição correspondeu ao período 
de agosto de 2015 a junho de 2016. Os envolvidos no processo foram: 
gestores, supervisores e também a idealizadora deste estudo por ser a 
pessoa responsável pela divulgação do mesmo.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Antes da implementação da metodologia o gráfico de acompanhamen-
to do indicador se apresentava da seguinte forma, como mostra o gráfico 1:
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GRÁFICO 1 - Transit time antes da introdução do MASP

Fonte: Valor de Logística Integrada, 2016.



SABERES Sete Lagoas nº. 02 | 2017 131

GRÁFICO 2 - Transit time depois da introdução do MASP

               Fonte: Valor de Logística Integrada, 2016.
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Nota-se que os resultados mensais e acumulados antes de introdu-
zir a ferramenta estavam oscilando e alterando constantemente o gráfi-
co de controle. O próximo gráfico demonstra que após a introdução do 
MASP foi possível maior controle dos processos fazendo com que as 
metas fossem alcançadas e mantidas.

Sendo assim, é possível analisar no comparativo entre os gráficos 
acima, a evolução positiva nos processos, já que, no início, os tempos 
oscilavam com muita frequência, na maioria das medições os tempos 
estavam muito acima da meta estipulada pela empresa. A partir da in-
trodução do MASP é nítida a melhoria dos tempos. Desde janeiro de 
2016, o controle se manteve no máximo, ou seja, com tempos bem abai-
xo do estipulado pela engenharia.

 Padronizar os resultados, consiste em manter os ganhos alcan-
çados de forma que os tempos se alternem com baixa frequência e o 
objetivo de manter os tempos do percurso dos trens estejam sempre 
dentro dos tempos pré-estabelecidos.

4 CONCLUSÃO

    Percebe-se, ao final do trabalho, que o proposto pela metodolo-
gia MASP trouxe resultados significativos para o controle dos proces-
sos internos referente ao transit time ferroviário, e que existe uma con-
siderável melhora, consequência da implementação da metodologia. 
Também foi necessário inserir fatores motivacionais como o ranking 
dos maquinistas, fator este que contribuiu para um maior envolvimento 
de todos os responsáveis pelo processo, tanto tático como operacional. 
Para que as ações sejam introduzidas e seguidas de forma consistente, 

é necessário um efeito pirâmide, em que as ações venham de cima para 
baixo, ou seja, dos gestores até os condutores das locomotivas.

O diferencial competitivo das organizações hoje, está relaciona-
do à capacidade de agregar valor percebido ao cliente de forma que o 
mesmo tenha certeza que seu produto esteja no local correto, no tempo 
certo e na quantidade prevista, caracterizando um serviço ótimo pres-
tado por seu fornecedor.

O método possibilitou a execução de ações de forma simples, cria-
tiva e envolvendo um número maior de pessoas. É possível perceber 
os ganhos da empresa, vistos por meio da produtividade, entrega das 
cargas no período previsto pela organização e o alcance das metas esti-
puladas sem onerar nos custos.
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